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דבר ועד העמותה

אנו ממשיכים בפרויקטים  לקידום הברידג‘ ביניהם - ”מבט לעתיד“ - המיועד לעודד את הציבור הרחב להיחשף 
 – ”אטלס“  פרויקט  בסניפים,  מתקדמים  שחקנים  לקדם  המיועד   – כיתה“  ”עולים  פרויקט  הברידג‘,  לעולם 
המיועד לקדם שחקנים בכירים מדרגת רב אמן ומעלה וכן, אנו מחדשים את פעילות פרויקט ” ונוס“ – המיועד 

לקידום נשים מדרגת אמן זהב ומעלה. 
ועד העמותה נפגש בימים אלו עם המוסדות השונים האחראים על מתן תמיכות לארגוני ספורט, במטרה לסייע לסניפים לקבל סיוע ותמיכות בהיקף 
משמעותי. הודעה הועברה לסניפים ואנו תקווה כי יותר ויותר סניפים , יבצעו את הפעולות הנדרשות ויצטרפו למעגל הסניפים הזכאים לקבלת 

התמיכות. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי ההתאגדות.
ועדת לובצקי, שהוקמה ע“י שרת הספורט, לבחינת הקריטריונים לקבלת תמיכות, הגישה את המלצותיה לאחרונה ועל אף שהקריטריונים השתנו 
לרעה שמחנו לגלות כי הנטייה היא לשמר את ענף הברידג‘, עתיר ההישגים ולהמשיך לסייע לו כספית. הנושא עדיין בבחינה ואנו עם היד על הדופק, 

כדי לוודא שלא תהיה פגיעה בענף. 
בתאריך 3.5.13, נקיים ישיבת מועצה ובין היתר נדון בנושאים החשובים שעל הפרק, כדי להמשיך ולקדם את ענף הברידג‘ בכל החזיתות כשהנושא 

המוביל כיום הינו - מיתוג ענף הברידג‘, שיפור תדמיתו בתודעת הציבור, על מנת לוודא שימשיך לצמוח ולהתרחב.
 .HANDICAP וכן תחרות סימולטנית ארצית TOP BOTTOM  לפנינו חודש מלא בפעילויות כשבניהן אליפות ישראל לזוגות

לקראת יום העצמאות ה-65 של מדינת ישראל, אנו מאחלים לכל משפחת הברידג‘, חג עצמאות שמח!

מודי קניגסברג, 
יו“ר ועד העמותה

ל ל

  
2013 '   

  '     

:  '          
050-9427818    050-8844494    050-7353303  

   
 26 ,    80

  1,590 :   ,23.4.13-   17:00-20:00 '  

    '    

'     

    

110  10  '     

   

,       
    ,

    ,    

    

"   ,'      
'   

:  

april.indd   4april.indd   4 4/7/2013   10:05:59 PM4/7/2013   10:05:59 PM



april.indd   5april.indd   5 4/7/2013   10:06:09 PM4/7/2013   10:06:09 PM



לומדים ברידג‘
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קרובות  לעתים  המשיב  ייאלץ  זו  פתיחה  הכרזת  לאחר 
להכריז סדרה חדשה בגובה 2, אך הוא יעשה זאת רק 

עם 11 נקודות או יותר.
בגובה  להכריז  סדרה  איזו  השאלה:  נשאלת  לעתים 
”נמוכה  הכללים  יישום  מועמדות?  סדרות  שתי  מבין   2
מבין רביעיות“ ו“גבוהה מבין חמישיות“ יעזור בדרך כלל 

למשיב לקבל את ההחלטה הנכונה.

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
1♠ Pass ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

4
J3
AQ976
AKJ53

(2)
South

♠
♥
♦
♣

-
KT975
J542
AT76

(3)
South

♠
♥
♦
♣

A5
K952
K63
QJT9

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

4
J3
AQ976
AKJ53

סדרת  המינור.  בסדרות  יפות  חמישיות  שתי  בידך   .2♦
הקלאב חזקה מעט יותר, אך זה איננו השיקול המרכזי 
בבחירת ההכרזה הראשונה. היצמד לכלל ”גבוהה מבין 
אנו  ההכרזה.  בהמשך  בעיות  לך  יהיו  ולא  חמישיות“, 
 2♠ יכריז  שהשותף  ולאחר   ,2♦ הראשון  בסיבוב  נכריז 
את  היטב  שתתאר   3♣ של  בהכרזה  נמשיך   (2NT (או 
בשתי  אורך  לנו  שיש  יודע  הפותח  כעת  שלנו.  החלוקה 
סדרות המינור, ואם יבחר להכריז 3NT, נסמוך עליו שיש 

לו עוצר בהארט ונשאיר את 3NT כחוזה הסופי.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

-
KT975
J542
AT76

1NT. לפני שתמהר להכריז ♥2, ספור את הנקודות – 
יש לך 8 בלבד. אם תשיב בסדרה חדשה בגובה 2 עם 
יד כזו, תטעה את השותף וככל הנראה תסתבך בהמשך 
בספייד  החוסר  למרות   1NT להכריז  עליך  ההכרזה. 
ולשים לב היטב להכרזה הבאה של השותף. אם יחזור על 
סדרתו בהכרזת ♠2, תכריז פשוט Pass. (כדאי לדעת: 
לעומת  נמוך).  בגובה  לעצור  עדיף  התאמה  כשאין 
זאת, אם השותף יכריז ♥2, תתמוך בו בהתלהבות רבה 

למשחק מלא.
(3)

South
♠
♥
♦
♣

A5
K952
K63
QJT9

♣2. יד לא קלה. לכאורה אפשר להכריז 3NT עם חלוקה 
מאוזנת ללא התאמה בספייד, אבל הכרזה זו מדלגת על 
להחמצת  להביא  ועלולה  אחת  בבת  מדי  רבים  שלבים 

התאמה במייג‘ור.
אם לשותף שישייה בספייד – תעדיף לשחק ♠4; אם יש 
לו רביעייה בהארט – תרצה לשחק ♥4. הכרזה נכונה של 
♣2 בסיבוב הראשון תשמור את כל האופציות פתוחות. 
המשיב ממתין להכרזתו השנייה של הפותח כדי לדעת 

מהו החוזה הסופי הנכון.
זכור: הכרזת תשובה של ♣2 יכולה להתבצע עם 4 קלפים 
בסדרה (ובמקרים נדירים גם עם  3 קלפים), אבל הכרזת 

תשובה של ♥2 מבטיחה תמיד חמישייה לפחות.

שפר את הכרזתך
רם סופר

לאחר  המשיב  בהכרזת  נעסוק  הפעם 
שהפותח הכריז ♠1, ללא התערבות.
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יד שנייה נמוך!

קובי שחר

קיימים  לכן  מורכב,  די  עניין  הוא  בברידג‘  ההגנה  משחק 
מספר כללים והנחיות שמטרתם לעזור לנו בתחילת דרכנו. 
נמוך!“.  שנייה  ”יד  הוא  ביותר  המוכרים  הכללים  אחד 
של  משמאלו  היושב  שהשחקן  היא  זו  בסיסמה  הכוונה 
גם  זוטר,  קלף  עם  ישרת  בתור)  (השני  ללקיחה  המוביל 
כאשר לרשותו קלף בכיר. כל זאת בהנחה שקלף ההובלה 
היה זוטר גם הוא. באחד המאמרים הבאים נעסוק במקרה 

שקלף ההובלה היה מכובד ובידנו מכובד גבוה יותר.

מדוע ”יד שנייה נמוך“?
אם  בהובלה.  הזמן  רוב  נמצא  הכרוז  הדברים  מטבע 
את  ושומרים  נמוך“  שנייה  ”יד  על  מקפידים  המגנים 
הקלפים הבכירים שלהם ללקיחות שבהן הם ”יד רביעית“, 
את  ולהוציא  יחסית,  זולות  בלקיחות  לזכות  עשויים  הם 
המרב מקלפיהם. משחק של ”יד שנייה גבוה“ נוטה להיות 
”המילה  את  לשותף  ולהשאיר  נמוך  לשחק  עדיף  בזבזני. 

האחרונה“.

הנה דוגמה להמחשת העיקרון: 

 ♠ K62  

♠ A98 ♠ JT53

 ♠ Q74  

”יד  משחק  מערב  אם  ה-4♠.  את  מוביל  (הכרוז)  דרום 
יזכה  הכרוז  שלו,   A-ה את  לבזבז  וממהר  גבוה“  שנייה 
ונותן  נמוך“  שנייה  ”יד  משחק  מערב  אם  לקיחות;  בשתי 
 ♠A-של הדומם לזכות, אז בסיבוב הבא של הסדרה ה K-ל
ילכוד את ה-Q♠ (זכות המילה האחרונה) והכרוז יזכה רק 

בלקיחה אחת.

אותם שיקולים חלים גם כאשר משוחק קלף זוטר מהדומם 
לעבר היד הסגורה:

 ♠ J85  

♠ AT4 ♠ K963

 ♠ Q72  

סיבה  שום  למזרח  אין  ה-5♠,  את  מוביל  הדומם  כאשר 
לקפוץ עם ה-K♠. אם יעשה זאת, הוא מבזבז קלף בכיר 
בטרם עת ומעניק לכרוז לקיחה בסיבוב השלישי בסדרה. 
 A-לעומת זאת, אם ההגנה מקפידה על ”יד שנייה נמוך“, ה
ילכוד את ה-Q, ה-K ילכוד את ה-J, ולכרוז לא תהיה אף 

לקיחה בסדרה.

במקרים אחרים הקפדה על ”יד שנייה נמוך“ מכריחה את 
הכרוז לנחש במקום להעניק לו לקיחה בטוחה.

 ♠ KJ5  

♠ A972 ♠ QT86

 ♠ 43  

עוד  רק  להפסיד  מותר  ושלדרום   ,4♥ הוא  שהחוזה  נניח 
 A-ב קופץ  מערב  אם  ה-4♠.  את  מוביל  הוא  אחת.  לקיחה 
טוב  שחקן  מבוקשו.  את  משיג  הכרוז  אותו,  לאבד  מחשש 
במערב ישרת בקלף נמוך ללא שהייה מיותרת למחשבה, ואז 

הכרוז בדילמה – J או K? אם ישגה בניחוש, החוזה ייכשל.
הדוגמה האחרונה ממחישה את הצורך לאמץ את סיסמת 
לתכנן  המגן  על   .(Be prepared) נכון!“  ”היה  הצופים 
או  במוקדם  כי  להניח  סביר  ההתפתחויות.  את  מראש 
במאוחר ישוחק ספייד נמוך מידו של הכרוז. מערב מחליט 
מראש שהוא ישרת בקלף נמוך ללא היסוס, ואז, כשמגיע 
הרגע, הוא משחק בצורה טבעית ואינו מסגיר את הקלפים 

שבידו.
מקרה נוסף שבו חשוב מאוד לשחק ”יד שנייה נמוך“ הוא 

כאשר ידוע שהשותף קצר בסדרה.
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 ♠ JT94  

♠ K62 ♠ A

 ♠ Q8753  

שדרום  נניח   .4♠ הוא  הסופי  והחוזה   ,1♠ פותח  דרום 
 .K-במטרה לפתות את מערב לכסות ב ♠Q-מוביל את ה
ארבעה  בידו,  שלושה   – הספייד  קלפי  את  סופר  מערב 
למזרח  הפתיחה.  הכרזת  לפי  בדרום  וחמישה  בדומם 
חוסר בספייד או קלף בודד. היות שדרום לא ניסה לבצע 
כך,  אם  הכרוז.  אצל  אינו   A-שה חושד  מערב  עקיפה, 
למזרח A בודד. משחק של ”יד שנייה גבוה“ יעלה ביוקר, 

ועוד איך!

הגיע הזמן להתבונן במספר חלוקות מלאות:

 ♠
♥
♦
♣

KJ2
AK32
KT6
985

 

♠
♥
♦
♣

A964
65
742
KQT4

♠
♥
♦
♣

QT53
T4
985
AJ62

 ♠
♥
♦
♣

87
QJ987
AQJ3
73

 

♣K :חוזה: ♥4. הובלה

West North East South
Pass 1♣ Pass 1♥
Pass 2♥ Pass 3♦
Pass 4♥ All Pass

ההגנה זכתה בשתי לקיחות בקלאב, והכרוז חתך בסיבוב 
והמשיך  סיבובים  בשני  שליטים  הוציא  הוא  השלישי. 
הושלך  שבהם  האחרון  על  דיאמונד.  סיבובי  בארבעה 
ה-2♠ מהדומם. כעת שוחק ה-7♠ מדרום. מערב הספיק 
מבין  הוא  הכרוז.  של  היד  חלוקת  את  לספור  בינתיים 

שההגנה זקוקה לשתי לקיחות בספייד להפלת החוזה.
שוחק  כאשר  הגורלי.  לרגע  היטב  עצמו  את  הכין  מערב 
מקצב  סטייה  שום  ללא  נמוך  בקלף  שירת  הוא  ה-7♠ 
 ♠J-ה את  ביקש  ניחש,  לא  הכרוז  שלו.  הרגיל  המשחק 
מהדומם ונכשל בחוזה. עדיף היה להוביל ספייד בשלב 

כולה.  היד  חלוקת  את  יודע  שמערב  לפני  יותר,  מוקדם 
ומשחק ”יד  שלו   A-ה את  לאבד  חושש  היה  מערב  אולי 

שנייה גבוה“, ואולי הוא היה מהסס ומסגיר את קלפיו.

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
AJ3
8754
KQ4

 

♠
♥
♦
♣

T2
T984
K32
AT63

♠
♥
♦
♣

53
KQ2
QJ6
J9872

 ♠
♥
♦
♣

KQ9874
765
AT9
5

 

♥T :חוזה: ♠4. הובלה

West North East South
2♠

Pass 2NT Pass 3♦
Pass 4♠ All Pass

הסבר ההכרזה: דרום פתח ♠2 חלש; צפון הזמין למשחק 
 ;Feature 2 לפי שיטתNT מלא באמצעות הכרזת שאלה
דרום הראה יד מקסימלית עם קלף בכיר בדיאמונד וצפון 

הכריז את המשחק המלא.
ההובלה ב-T♥ נלקחה על-ידי ה-A בדומם. הכרוז הוציא 
מערב  ה-5♣.  את  מידו  והוביל  סיבובים  בשני  שליטים 
שש  ספר  הוא  לכרוז?  יש  לקיחות  כמה  חשבון:  עשה 
(לפי  דרום  של  בידו   ♦A-ו בדומם   ♥A בספייד,  לקיחות 
ההכרזה). הוא הבין שאם יקפוץ ב-A♣, ה-KQ♣ יהפכו 

ללקיחות התשיעית והעשירית של הכרוז.
מערב החליט להיצמד לכלל ”יד שנייה נמוך“. ה-Q♣ זכה 
בלקיחה, ובסיבוב הבא נחתך קלאב. מערב ”איבד“ את 
ה-A♣ שלו, אבל ”הלקיחה האבודה“ חזרה אליו בגדול. 
לקיחות  ובשתי  בהארט  לקיחות  בשתי  זכתה  ההגנה 

בדיאמונד והפילה את החוזה. 
היה  תמיד  אם  אזהרה.  של  מילים  כמה  סיום,  לקראת 
נכון לשחק ”יד שנייה נמוך“, המשחק היה משעמם מאוד. 
את  המפילות  בלקיחות  לזכות  יכולה  ההגנה  לפעמים 
שנייה  ”יד  של  משחק  שתמהר.  בתנאי  רק  אך  החוזה, 

נמוך“ יכול להיות גרוע מאוד כאשר הוא נותן לכרוז 

המשך בעמוד 12
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הכרזות התערבות
רם סופר

פתיחה  יש  למתערב  שכאשר  לחשוב,  נהוג  היה  פעם 
 .Dbl להכריז  צריך  אוברקול,  להכריז  אפשרות  לו  ואין 
לקחת  חייב   Dbl-ה מכריז  שגויה.  גישה  שזו  ידוע  כיום 
בחשבון ששותפו יהיה חייב להכריז גם עם 0 נקודות. כדי 
שהכרזת ה-Dbl תביא להצלחה חשוב שתהיה לו תמיכה 

מספקת בשותף בכל שלוש הסדרות שלא הוכרזו.
הדברים אמורים במיוחד לגבי סדרות מייג‘ור. אין להכריז 
בכל  ארבעה)  (ורצוי  לפחות  קלפים  שלושה  ללא   Dbl
להכריז  מוטב  הוכרזו.  שלא  המייג‘ור  מסדרות  אחת 
Pass ולתת למתנגדים לשחק מאשר להכריז Dbl שגוי 
 Dbl ולהסתבך. המקרה היחיד שבו נהיה מוכנים להכריז
או  נקודות  לנו 18  יש  כאשר  הוא  מתאימה  חלוקה  ללא 

יותר.
ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 

הוא:
West North East South

1♣ ?
אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם הבאה עם כל אחת 
מהידיים הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, 

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

(1)
South

♠
♥
♦
♣

2
A976
KQ5
KQT93

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KT97
QJT8
AJT4
2

(3)
South

♠
♥
♦
♣

AQ9
J87
KT32
AQ9

תשובות

(1)
South

♠
♥
♦
♣

2
A976
KQ5
KQT93

אורך  עם  ומכפילים  שוגים  מדי  רבים  שחקנים   .Pass
לאחר  בצרות  תהיה   Dbl תכריז  אם  המתנגד.  בסדרת 
אפילו  ייתכן   .1♠  – השותף  של  הצפויה  התשובה 
שההכרזה תתפתח כך שהשותף יכריז ♠2 או ♠3 (שלא 
לדבר על ♠4), ואז תהיה בצרות צרורות. לא עדיף לתת 

להם לשחק?!

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KT97
QJT8
AJT4
2

החלוקה  אבל  בלבד,  נקודות   11 מחזיק  אתה   .Dbl
על  בהחלט  מפצות  העשיריות  ושלוש  המושלמת 4441 
מחסור קל בנקודות. סימן ההיכר של ה-Dbl הנכון הוא 
שכל מה שהשותף יכריז – יתאים לך. נסה לדמיין כמה 
 Dbl-שה מצב  שאין  ותראה  אפשריים  הכרזה  מהלכי 
יפעל לרעתך. ברוב המקרים הוא יוביל את שותפך לחוזה 

מצוין.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

AQ9
J87
KT32
AQ9

לך  יש   .Dbl של  בקריטריונים  עומדת  הזאת  היד   .1NT
אחת  בכל  לפחות  קלפים  ושלושה  לפחות  נקודות   12
 – יותר  טובה  הכרזה  יש  אבל  הוכרזו.  שלא  מהסדרות 
לאחר 1NT השותף יודע את טווח הנקודות המדויק שלך 
למשחק  תמיד  תגי עו  נקודות,   10 לו  יש  ואם   ,(18-15)
של   1NT להכרזת  הכרחי  שתנאי  לציין  חשוב  מלא. 
שני  לך  יש  כאן  המתנגד.  בסדרת  עוצר  הוא  המתערב 
 .NT-עוצרים (לפחות) בקלאב ואתה שמח מאוד לשחק ב

הכרזת  לאחר   Dbl להכריז  מתי  נלמד  הפעם 
הפתיחה של המתנגד, ומתי לא.
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שחק יחד עם מוטי

תן למתנגדים 
לעבוד בשבילך

מוטי גלברד

דרכים  ומחפש  מעקיפות.  מתלהב  מנוסה  הלא  השחקן 
לבצע את החוזה בלעדיהן.

Dealer East, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

QT4
AQ4
KJ4
J975

♠
♥
♦
♣

AKJ932
652
A3
63

♣A :חוזה: ♠4. הובלה

West North East South
Pass 1♠

Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 4♠ All Pass

שים לב להכרזת צפון ♣2. בדרך כלל החלפת סדרה בגובה 
2 מבטיחה חמישייה בסדרה, אך כאן לא הייתה ברירה. 
להמשיך  דרום  את  ולהכריח  כוח  להראות  מעוניין  צפון 

להכריז לפני שיתמוך בו ל-♠4.
שיחק  מזרח   .♣K-ב והמשיך   ♣A-ב הוביל  מערב 
בלקיחה  בסדרה.  להמשיך  שותפו  את  ועודד  גבוה-נמוך 
השלישית מערב הוביל קלאב נמוך. 9 מהדומם, T ממזרח 

ואתה חותך בדרום. מה הלאה?
שתיים  בספייד,  שש  בטוחות:  לקיחות  תשע  סופרים  אנו 
בסדרה  אחת  מוצלחת  עקיפה  בהארט.  ואחת  בדיאמונד 
אדומה תביא לנו לקיחה עשירית! מפתה לעקוף פעמיים, 
תחילה אל ה-J♦ ולאחר מכן אל ה-Q♥. אבל לפני שנשחק 
כך, כדאי לחשוב ולבדוק: אולי יש דרך בטוחה יותר לבצע 

את החוזה?!

אחד  כל  הראשונות.  הלקיחות  שלוש  את  נשחזר  בואו 
קלאב  רק  נותר  בקלאב.  פעמים  שלוש  שירת  מהמגנים 
לו  במזרח.  הוא  כי  להניח  סביר   .♣Q-ה  – בחוץ  אחד 
ממהר להוביל  מערב היה מחזיק AKQx♣, הוא לא היה 
מאותת  היה  לא  ומערב  השלישית,  בלקיחה  נמוך  קלאב 

גבוה-נמוך עם שלושה קלפים זוטרים.
בוודאות.  החוזה  את  לבצע  ניתן  הזה  המידע  בעזרת 

כיצד? 
בחלוקה  התבוננו  התשובה,  את  יודעים  אינכם  עדיין  אם 

המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QT4
AQ4
KJ4
J975

 

♠
♥
♦
♣

765
T87
9875
AK2

♠
♥
♦
♣

8
KJ93
QT62
QT84

 ♠
♥
♦
♣

AKJ932
652
A3
63

 

מותר  אבל  יושבות,  לא  ובדיאמונד  בהארט  העקיפות 
מזרח  את  להכניס  וניתן  אחת,  לקיחות  עוד  להפסיד  לנו 
נשחק  השלישית  בלקיחה  החיתוך  לאחר  סופי.  למשחק 
כעת  נותר  מזרח  בדומם.   ♠Q-ה אל  שלישי  וספייד   ♠AK
ולא   ♣J-ה את  מהדומם  מובילים  אנו  ספייד.  קלפי  ללא 

חותכים את ה-Q♣ של מזרח, אלא משליכים הארט.
מזרח נותר עם קלפים אדומים בלבד, והוא חסר אונים:
ישחק  אם  שלנו;  הלקיחות  כל  כי  ברור  הארט,  ישחק  אם 
 ,♦A-נשחרר את החסימה בעזרת ה ,♦J-דיאמונד, נזכה ב

.♦K-ונשליך עוד הארט מפסיד על ה ♥A-נעבור לדומם ב
או  בהארט   KJ מחזיק  כשאתה  ברור:  ההשכל  מוסר 
לנצל  ביותר  הטובה  הדרך  בדומם,  או  בדאימנט   Q10
המתנגד  את  להכריח  אלא  לעקוף,  דווקא  לאו  אותו  היא 

לשחק.  

!
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.3NT לגנוב“ לקיחה תשיעית שאינה ”מגיעה“ לו בחוזה”

 ♠
♥
♦
♣

KJ7
T9
K64
KJT53

 

♠
♥
♦
♣

A96
KQ864
JT9
94

♠
♥
♦
♣

T853
J53
Q83
862

 ♠
♥
♦
♣

Q42
A72
A752
AQ7

 

חוזה: 3NT. הובלה: 6♥

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

מערב  נחוץ.  אינו  הסבר  ושום  מהירה,  ההכרזה  הפעם 
מזרח  הארוכה).  בסדרתו  מלמעלה  (רביעי  ב-6♥  הוביל 
שיחק את ה-J♥, והכרוז עיכב את ה-A. ההגנה המשיכה 

בסדרה, והכרוז זכה ב-A♥ בלקיחה השלישית.
כעת דרום הוביל את ה-4♠. מערב ”נרדם“ ושיחק אוטומטית 
”יד שנייה נמוך“. כעבור כמה רגעים התעורר וחשב: ”מה 
הארטים  שני  עוד  למשוך   ,♠A-ב לזכות  יכולתי  עשיתי? 
ולהפיל את החוזה מיד“. לצערו הרב, כבר היה מאוחר מדי 
הכרוז  בספייד,  לקיחה  ש“גנב“  לאחר  הטעות.  את  לתקן 
המשיך ב-7 לקיחות מלמעלה בסדרות המינור וביצע את 

החוזה.
”יד  מהכלל  לחרוג  כדאי  שבהם  נוספים  מקרים  קיימים 
שנייה נמוך“, ולא תמיד הדברים שקופים כל כך. עם הזמן 
הללו.  המצבים  את  ולזהות  היד  את  לנתח  יכולת  תפתחו 
לכם  ישתלם  לרוב  נמוך“  ”יד  שנייה  לכלל  ציות  בינתיים, 

בטווח הארוך. 

המשך מעמוד 8
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לחשוב נכון בהגנה

לכל כלל 

יש יוצא מהכלל
מוטי גלברד

”יד  או  נמוך“  שנייה  ”יד  כגון  אותנו  שמלמדים  הכללים 
שלישית גבוה“ נועדו להקל על השחקן המתחיל בראשית 

דרכו, אך הם אינם תחליף למחשבה ולתכנון קדימה!

Dealer West, Vul All
♠
♥
♦
♣

97
A974
6
AQT987

♠
♥
♦
♣

AJ4
JT52
KJ54
K2

 

חוזה: 3NT. הובלה: 3♠

West North East South
1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 3NT All Pass

לחשוב  אפילו  אסור  מאוזנת  וחלוקה  נקודות   13 עם 
להתערב לאחר הכרזת המתנגדים ♣1NT-2. הרי ברור 
למתנגדים.  שייך  והחוזה  מאוד,  חלשה  יד  שלשותף 
לבסוף הגיע מערב לחוזה 3NT וצפון הוביל ב-3♠. תכנן 

את משחק ההגנה!

כפי  גבוה“  שלישית  ”יד  משחקים  פשוט.  הכול  לכאורה 
הבה  אך   .♠A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  וזוכים  שלמדנו 
נעצור, נסיק מסקנות מההכרזה ומקלף ההובלה ונספור 

את היד.

כמה נקודות לשותף? לנו יש 13, לדומם 10 ולכרוז 17-15. 

חישוב פשוט מראה שלצפון לכל היותר 2 נקודות. מצד 
בסדרה.  מכובד  להבטיח  אמור   ♠3 ההובלה  קלף  שני, 
מסדרה ללא קלף בכיר השותף היה מוביל שני מלמעלה. 
הקלפים  שאר  וכל   ,♠Q-ה את  מחזיק  צפון  מסקנה: 

הבכירים החסרים אצל מערב.

כיצד מחולקת סדרת הספייד? מהכרזת המתנגדים אנו 
חמישייה  או  רביעייה  ללא  מאוזנת  יד  שלמערב  למדים 
בספייד. כלומר יש לו 3-2 ספיידים. ספירה עד 13 תראה 
לנו שלצפון 6-5 ספיידים. אבל קלף ההובלה ה-3♠ הוא 
לכן  מה-3,  נמוך  אחד  קלף  רק  קיים  מלמעלה.  רביעי 
 5 לשותף  מסקנה:  בספייד.  שישייה  שלצפון  יתכן  לא 

ספיידים בדיוק ולכרוז שלושה.

 ♠Qxxxx עכשיו אפשר לצייר בדמיוננו את היד. לשותף
ולכרוז Kxx♠. אם נזכה ב-A ונמשיך בסדרה, כרוז טוב 
עם  דבר  של  בסופו  יישאר  צפון   .♠K-ה את  כמובן  יעכב 

שני ספיידים שהוגבהו, אך ללא כניסה לידו.

לזכות  מערב  את  לפתות  עלינו  החוזה  את  להפיל  כדי 
ב-K♠ בשלב מוקדם. הדרך לעשות זאת היא לשחק את 

ה-J♠ בלקיחה הראשונה.

הקלף  שזה  יניח  הכרוז   ,♠J-ה את  תשחק  אם  לב:  שים 
הגבוה ביותר שלך, ושה-AQ♠ אצל צפון. אם זו חלוקת 
 ♠K-מערב יזכה מיד ב .♠K-הקלפים, אסור לו לעכב את ה
 ♠A-תמשיך ב ,♣K-ויעקוף בקלאב. לצערו, אתה תזכה ב
ובספייד שלישי, וההגנה תזכה ב-5 לקיחות. פשוט, לא?!

זו החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QT832
86
T972
65

 

♠
♥
♦
♣

K65
KQ3
AQ83
J43

♠
♥
♦
♣

97
A974
6
AQT987

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
JT52
KJ54
K2

 

לסיכום, חשוב להכיר את הכללים הבסיסיים של משחק 
ההגנה, אבל חשוב גם להפעיל שיקול דעת, כי לפעמים 

צריך לשחק לא לפי הכללים  כדי להצליח.
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הכרזות סלם 
(חלק א‘)

אפרים בריפמן

כמה גבוה? נקודות בקלפים בכירים

סלמים ללא שליט מוכרזים לרוב על פי העיקרון הכמותי. 
כמה נקודות צריך? עבור 6NT דרושות כ-33 נק‘, ועבור 
חלוקה  מתאר  השותפים  שאחד  לאחר   .37  –  7NT
לאלו  נקודותיו  את  מחבר  השני  ידוע,  ניקוד  עם  מאוזנת 

של שותפו ובוחן אם יש מספיק לסלם.
אם ישנו הניקוד הדרוש – מכריזים סלם; אם המצב אינו 

ברור – מזמינים. להלן מספר דוגמאות:
1)

♠
♥
♦
♣

KQ873
K82
Q4
K63

♠
♥
♦
♣

AJ
A73
AKJ83
Q95

West East
1♠ 2♦

2NT 6NT
Pass

למזרח  נק‘.   14-12 עם  מאוזנת  חלוקה  מתאר  מערב 
19 נק‘, אך יש להוסיף עוד נקודת אורך עבור הדיאמונד 
בסדרה  הבכירים  הקלפים  עבור  נקודה  ועוד  החמישי 

הארוכה של השותף. 

נקבל  השותף)  של  ל-12 (המינימום  נוסיף 19+1+1  אם 
33. בנוסף, מזרח יודע שלא חסרים שני אסים. אין יותר 
לביצוע  שנדרש  כל  הסלם.  את  מיד  נכריז   – לברר  מה 
או  בדיאמונד   (4-2 או   3-3) סבירה  חלוקה  הוא  החוזה 

בספייד.
2)

♠
♥
♦
♣

KQ3
K95
KQJ4
863

♠
♥
♦
♣

A76
AQ7
A62
KQJ5

West East
1♦ 2♣

2NT 6NT
Pass

בדרך כלל עם 20 נקודות (או יותר) נכריז סלם מול שותף 
חלוקה  השותפים  לשני  זו  בדוגמה  להזמין.  בלי  שפתח 
נחותה של 4333, ולמרות זאת מבצעים 12 לקיחות בקלי 

קלות.
3)

♠
♥
♦
♣

AJ82
A95
K6
K832

♠
♥
♦
♣

Q4
K82
AQJT4
AT5

West East
1NT 4NT
Pass

למזרח פתיחה של 1NT, בדיוק כמו שותפו, עם 16 נקודות 
וחמישייה. זו יד מצוינת, אך אין 33 נקודות בוודאות, ולכן 
מזרח מסתפק בהזמנה באמצעות 4NT (למי שלא יודע, 
זו אינה שאלה לאסים). לפותח מינימום – 15 נקודות – 

 .Pass והוא מסרב להזמנה ומכריז
ניתוח היד מראה כי ביצוע סלם תלוי בכך שה-K♠ בדרום 
דאבלטון.  נופל   ♠T9-ה שמא  או   ,3-3 מתחלק  והקלאב 
יהיה  סלם  על  הימור  מ-50%.  פחות  הוא  הכולל  הסיכוי 

הכרזה מפסידה בטווח הארוך.

4)
♠
♥
♦
♣

AJT8
AJ5
K6
KJ32

♠
♥
♦
♣

Q4
K82
AQJT4
AT5

West East
1NT 4NT
6NT Pass

כאשר לשני בני הזוג ניקוד גבוה מהרגיל ניתן לכנות 
את  להם  שאין  זוגות  עשירים“.  של  ”צרות  זאת 
להכריז גבוה מדי או נמוך  הכלים המתאימים נוטים 
ובכלים  בעקרונות  תעסוק  זו  מאמרים  סדרת  מדי. 
הבסיסיים שיאפשרו לכם לדייק בהכרזה ולהוציא את 

המקסימום מהידיים החזקות שלכם.
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את  מזמין  מזרח  מהקודמת,  בדוגמה  כמו  יד  אותה  עם 
הפותח לסלם. הפעם ידו של מערב התחזקה ל-17 נקודות, 
לכן הוא נענה להזמנה. שני ה-J שנוספו למערב הופכים 
את ביצוע הסלם לוודאי. אפילו אם העקיפה בספייד תפסיד 
יש 12 לקיחות בטוחות בלי שום ניחוש בסדרות האחרות, 

ועם קצת מזל אפשר גם לבצע לקיחה עודפת.

כמה גבוה? נקודות חלוקה

בין  רב  ערך  הארוכות  לסדרות  הסלם,  באזור  כשאנו 
שהחוזה עם שליט ובין שהוא ללא שליט. 

זכור: סדרה ארוכה = פוטנציאל ללקיחות רבות. על כן 
באשר  ומה  אורך.  נקודות  לספור  יקפידו  והמשיב  הפותח 
ביחוד  נחות,  ערכן  שליט  ללא  בחוזה  הקצרות?  לסדרות 
כאשר הן מול הסדרה הארוכה של השותף. לעומת זאת, 
בחוזה עם שליט ערכן רב בהרבה, אך לא בכל מקרה ובכל 

מחיר.
לזכות  מהמתנגדים  מונעת  חוסר)  או  קצרה (בודד  סדרה 
מיד בשתי לקיחות. בנוסף, קוצר עשוי להגדיל את מספר 

הלקיחות הפוטנציאלי באמצעות חיתוכים.
אינו  הקוצר  של  ערכו  שבהם  מקרים  שני  ישנם  זאת,  עם 
על  המקשה  ארוכה  סדרה  מול  קוצר  הוא  האחד  גדול. 

פיתוח הסדרה.
בסדרה  ”מבוזבזות“  נקודות  לשותף  כאשר  הוא  השני 
הקצרה שלנו, לדוגמה: אם מערב מחזיק KQJ♦ והשליט 
הוא ספייד, אז קלף בודד בדיאמונד אצל מזרח אינו תורם 

להקטנת מספר המפסידים.
נמצאה  כאשר  רק  קוצר  עבור  חלוקה  נקודות  נספור  אנו 
לנקודות  באשר  לפחות.  קלפים   8 של  התאמה  כבר 
ה“מבוזבזות“ – כדי להעריך אותן צריך להשתמש בכלים 
כמו ספלינטר, שבהם אחד השותפים מודיע מהי הסדרה 

הקצרה שלו.
שימוש  בעקבות  מוצלחות  להכרזות  דוגמאות  שתי  להלן 

נכון בנקודות חלוקה.

5)
♠
♥
♦
♣

AKJ43
KQ94
5
A85

♠
♥
♦
♣

Q5
AJT732
K74
Q6

West East
1♠ 2♥
3♥ 4♥

4NT 5♦
6♥ Pass

מזרח-מערב השתמשו בשיטת ”2 על 1“ שבה השותפות 
 3♥ מערב  הכרזת   .2♥ אחרי  כבר  מלא  למשחק  מחויבת 
יד  מתארת   4♥ מערב  תשובת  בעוד  בסלם,  עניין  מראה 

מינימלית.

הארטים.   +5 עם  נקודות   14-12 שלשותפו  ידע  מערב 
חלוקה:  שלו נקודות  הגבוהות  ל-17 הנקודות  הוסיף  הוא 
שתיים עבור בודד בדיאמונד, אחת עבור השליט הרביעי 
הגיע  הנקודות  כל  סך  בספייד.  האורך  עבור  אחת  ועוד 
ל-33, אבל עדיין הייתה סכנה שחסרים שני אסים. מערב 

בדק באמצעות 4NT את מספר האסים והתקדם לסלם. 

6)
♠
♥
♦
♣

AQJ753
AKQJ
54
3

♠
♥
♦
♣

4
983
KQJ
AQJ642

West East
1♠ 2♣
2♥ 3♣
3♠ 3NT

Pass

למזרח ולמערב שתי ידיים מצוינות, אך אין ביניהן התאמה, 
הזוג  השתמש  כאן  גם  לסלם.  להגיע  לא  היא  והחוכמה 
 3♣ להכריז  מזרח  לעצמו  הרשה  כך   .“1 על   2” בשיטת 
השותף.  של   Pass-מ חשש  ללא  ידו  חלוקת  את  ולתאר 
לאחר שמערב הראה יד עם 6 ספיידים ו-4 הארטים, הגיע 
הזמן להסיק מסקנות. הקוצר בספייד מחליש את ידו של 
שלו  הנקודות  מ-17  להתלהב  צריך  לא  מערב  גם  מזרח. 
כאשר הוא רואה קלף בודד בסדרת הקלאב שהשותף חזר 
עליה פעמיים, מה עוד שהכרזת 3NT של מזרח רומזת על 
קוצר בספייד. מערב הבין שפוטנציאל הלקיחות הכולל של 

השותפות אינו רב כל כך, והשאיר את 3NT כחוזה סופי.
לאחר הובלה והמשך בדיאמונד הכרוז עקף ללא הצלחה 
לא  הספייד  סדרת  בדיאמונד.  המשיכה  ההגנה  בספייד. 

התחלקה 3-3, ומזרח הסתפק בתשע לקיחות בדיוק.

נקודות   29 יש   5 שבדוגמה  לב  שימו  זה,  נושא  לסיכום 
יש   5 בדוגמה  אבל   ,30 יש   6 בדוגמה  בעוד  גבוהות, 
ההבדל  את  עושה  זה  התאמה.  ובדוגמה 6 אין  התאמה, 
שבה  יד  ובין  קושי  ללא  לקיחות  ב-12  זוכים  שבה  יד  בין 

צריך הרבה מזל כדי ”לגרד“ את הלקיחות ה-10 וה-11.
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ישירות  להכריז  ממליצה  הלקיחות"  "סך  של  התיאוריה 
לגובה המתחייב ממספר השליטים שהשותפות מחזיקה 
– בייחוד במקרה של הכרזת תשובה עם יד חלשה – כדי 
למנוע מהמתנגדים להתחרות. המלצה זו מיושמת באופן 
ישיר על-ידי שחקנים המשתמשים בקונבנציה "ברגן" או 

בשיטות דומות.
לדוגמה:

♠
♥
♦
♣

AK964
65
A2
A632

♠
♥
♦
♣

QJ52
8742
K54
75

מערב פותח ♠1. למזרח 6-0 נקודות עם תשעה מפסידים, 
והוא יכריז ישירות ♠3 (חלש) עם או בלי התערבות מצדו 
תחמיץ  והשותפות   ,Pass לבטח  יכריז  מערב  צפון.  של 

משחק מלא כמעט בטוח של ♠4. אז מה השתבש כאן?
בא  החיפזון  (”כל   Omnis festinatio a Diabolo
מהשטן“). המלצתי היא שעם סוג מסוים של ידיים (שינותח 
לעיל  ובדוגמה  האיטית,  הגישה  את  לאמץ  עדיף  להלן) 
להתפתחויות.  ולהמתין   2♠ פשוט  להכריז  למזרח  עדיף 
אחרי הכול, מזרח-מערב מחזיקים את הסדרה הבכירה 
ולהיות   3 בגובה  להתחרות  יכולים  תמיד  והם  (ספייד), 

פטורים מעונש.
בדוגמה לעיל מערב מחזיק יד עם שישה מפסידים ושפע 
מרחב  לו  יש   2♠ של  התשובה  לאחר  קונטרולים.  של 
לאתר  כדי   Trial Bid-ב להשתמש  יכול  והוא  הכרזה 

במדויק את החוזה הנכון.

Trial Bids

(ניתן  וארוך  קצר   – ”טעמים“  בשני  באות  אלו  הכרזות 
מוכן  מערב  שלנו  בדוגמה  אחת).  לקונבנציה  אותן  למזג 
לשחק ♠4 אם למזרח יד מתאימה עם שמונה מפסידים. 
עם זאת, דאגתו העיקרית היא סדרת הקלאב שבה הוא 

עלול להפסיד שלוש לקיחות.
אם משתמשים בגישה של Long Trial Bid, מערב מכריז 

 3-2 עם  בסדרה  קלפים   4-3 לי  ”יש  שמשמעותו:   3♣
מפסידים. אנא בדוק איך היד שלך משתלבת עם המידע 

הזה.“
בתשובה לשאלה זו, מזרח פועל כדלקמן:

מספר המפסידים 
Trial-בסדרת ה

הפעולה הנדרשת

הכרזת משחק מלא1-0
עם 2 רק  מלא  משחק  הכרזת 

מקסימום (8 מפסידים)
הכרזת ♠33

למזרח  יש  לעיל  בדוגמה  אבל  ויפה,  טוב  הכול  עתה  עד 
שני מפסידים בסדרת ה-Trial ויד מינימלית (9 מפסידים). 
לכאורה הוא צריך להכריז ♠3 ולסיים את ההכרזה. שוב 
המשחק המלא יוחמץ. כיצד יכול מזרח להעריך טוב יותר 
את ידו כמשיב? בנקודה זו אנו מגיעים לנושא העיקרי של 

מאמר זה.

קלפי כיסוי ופוטנציאל חיתוך

  בסדרה ארוכה של השותף נחשב Q או K ,A כל
קלף כיסוי.

  בסדרה אחרת של השותף הוא קלף K או A כל
כיסוי.

  כל דאבלטון בסדרה צדדית הוא פוטנציאל חיתוך
באותה  קצר  אינו  השותף  אם  תוקף  המקבל 

סדרה.

לדוגמה:

 

♠
♥
♦
♣

QJ52
8732
K54
75

West East
1♠ 2♠
3♣ ?

בקלאב  הדאבלטון   .♦K-ו  ♠Q – כיסוי  קלפי  שני  למזרח 
שהשותף  משום  למימוש  הניתן  חיתוך,  פוטנציאל  הוא 

השתמש ב-Long Trial Bid ואינו קצר בקלאב.
בסך הכול קלפי מזרח מכסים למערב שלושה מפסידים. 
פחות).  (או  מפסידים  שישה  מתארת   Trial Bid הכרזת 

לפיכך צפויות 10 לקיחות, ומזרח צריך להכריז ♠4.

 Festina Lente
שמעון שמש

של  ישן  מוטו  היה  לאט")  ("תיחפז   Festina Lente
יוליוס),  של  המאומץ  (בנו  אוגוסטוס  הנכבד  הקיסר 
ובדומה לכמה פילוסופיות עתיקות, יש לו בן-זוג נאה 

בהכרזות הברידג' המודרניות.
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דוגמאות נוספות

(1)

♠
♥
♦
♣

96
AQJ54
A2
A632

♠
♥
♦
♣

T874
K732
754
K5

West East
1♥ 2♥
3♣ 4♥

יש סיכוי טוב ש-♥ היא הסדרה הבכירה. למזרח שני קלפי 
מרחב  לשותפו  לתת  חייב  והוא  חיתוך,  ופוטנציאל  כיסוי 
תמרון ולהכריז ♥2 בסיבוב הראשון. לאחר שמערב מכריז 
♣3 (Trial Bid) מזרח יכריז ♥4. שני מפסידים ב-♣ ייחתכו 

.(♥K-אחד מהם עם ה) בדומם

(2)

♠
♥
♦
♣

AQJ54
65
A862
A2

♠
♥
♦
♣

K832
8742
754
K5

West East
1♠ 2♠
3♦ 3♠

גם כאן למזרח שני קלפי כיסוי עם פוטנציאל חיתוך, והוא 
מכריז  מערב  בלבד.   2 לגובה  שותפו  פתיחת  את  מעלה 
את  לסיים  חייב  והוא  ב-♦,  מפסידים  שלושה  למזרח   .3♦
מתממש  אינו  ב-♣  החיתוך  פוטנציאל  ב-♠3.  ההכרזה 

משום שהשותף קצר באותה סדרה.

(3)

♠
♥
♦
♣

AQT64
65
A862
A2

♠
♥
♦
♣

KJ75
Q742
J53
J4

West East
1♠ 2♠
3♦ 3♠

שאינו  חיתוך  ופוטנציאל  בלבד  אחד  כיסוי  קלף  למזרח 
מתממש. הוא מסיים את ההכרזה ב-♠3. ה-Q♥ אינו קלף 

כיסוי משום שזו סדרה קצרה של השותף.

(4)
של  בהקשר  האיטית  הגישה  את  בוחנים  אנו  זו  בדוגמה 

.Short Trial Bid

♠
♥
♦
♣

A9864
AJT
KQ63
7

♠
♥
♦
♣

K753
K76
52
8642

West North East South
1♠ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3♣ Pass
3♠ Pass 4♠

מערב פותח ♠1. למזרח שני קלפי כיסוי ופוטנציאל חיתוך. 
מכריז  מערב   .2♠ ומכריז  בזהירות  קדימה  צועד  הוא 
מזרח  כלשהי.  בסדרה   Short Trial Bid  –  2NT כעת 
ב-♣  בודד  קלף  מתאר  ומערב  (ממתין)   3♣ להכריז  חייב 

באמצעות הכרזת ♠3.
למזרח יד אופטימלית: ה-K♥ והדאבלטון בדיימונד נמצאים 
מול סדרות ארוכות של השותף ומכסים לו מפסידים. מזרח 

מכריז ♠4.

מסקנות

  על המכפרים  גורמים  וללא  מפסידים  תשעה  עם 
כך, אתה יכול לקפוץ ישירות לגובה 3 כאשר אתה 
משיב עם יד חלשה שיש בה תמיכה של 4 קלפים 
בסדרה הבכירה של השותף. עשה זאת גם כאשר 

היריבים מתערבים.
  ושמונה קלפים   4 של  תמיכה  לך  יש  כאשר 

קלפי  שני  עם  מפסידים  תשעה  או  מפסידים, 
באיטיות  לצעוד  עדיף  חיתוך,  פוטנציאל   + כיסוי 
ולהמתין  לגובה 2  השותף  סדרת  את  להעלות   –

להתפתחויות נוספות.

הדוגמאות שהובאו במאמר זה יאתגרו את הסכמי ההכרזה 
של שותפויות רבות שאינן משתמשות בשיטה המומלצת 

כאן. אז שיהיה לכם Festina Lente, ואולי גם ברגן!
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יד החודש: 

איך יכולתי 
לדעת?

יוסי אנגל

המעורבות  הקבוצות  בתחרות  הופיעה  הבאה  היד 
ושיחקו  בדרום  שישבו  הגברים  שני  הברידג‘.  בפסטיבל 

בחוזה של ♥4, נכשלו בלקיחה אחת.

Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AT3
74
AJ64
KQ87

 

♠
♥
♦
♣

KJ852
A6
QT843
4

♠
♥
♦
♣

974
J93
97
AJT92

 ♠
♥
♦
♣

Q5
KQT872
K3
653

 

West North East South
1♠ Pass 2♠ 3♥

Pass 3♠ Pass 4♥
Pass Pass Pass

אף על פי שמערב פתח את ההכרזה, רוב הנקודות (24) 
אחד,  סיבוב  להמתין  בחרה  צפון  צפון-דרום.  בידי  היו 
חזקה.  יד  להראות  כדי  ♠3 (קיוביד)  הכריזה  מכן  ולאחר 
הכרזת התערבות אגרסיבית של דרום בגובה 3 הביאה 

את הזוג לחוזה ♥4.
ו-5  ממזרח   A מצפון,   K הבודד.  בקלאב  הובילה  מערב 
כדי  שלו  הנמוך  הקלאב  את  ”החביא“  דרום  מדרום. 
 ♣J-להטעות את המתנגדים. למרות זאת מזרח המשיך ב
בספייד,  מעוניין  ששותפה  הניחה  מערב  חתך.  ומערב 
הגנה  הבאה.  בלקיחה  לזכות  הכרוז  של   ♠Q-ל ואפשרה 
זו מקלה על הכרוז במעט, אך כפי שיוסבר בהמשך, גם 

חזרה בדיאמונד מאפשרת לכרוז לבצע את החוזה.
(שנותר   ♥A-ב זכתה  מערב   .♥Q-ה את  הוביל  הכרוז 
כעת  בדומם.   A-ה עם  שנלקח   ♠K-ב והמשיכה  בודד) 
הכרוז צריך לקרוא את המצב בסדרת השליט. דרום ספר 
מזרח  נקודות;   16 ביחד  להם  יש  המתנגדים:  קלפי  את 
כבר הראה 5 נקודות בקלאב, ומערב פתח; לכן כל שאר 
11 הנקודות צריכות להיות אצל מערב. דרום שיחק את 
מערב.  אצל  בודד  שנותר   J את  להפיל  בתקווה   ♥K-ה

אופס... החוזה נכשל.
היות שלא הפסדנו נקודות בגין יד זו, היא עברה בשקט, 

אך אני עדיין הייתי מוטרד: האם יכולתי לדעת? כיצד?
נעשה ניתוח יסודי יותר: חלוקת הספייד ידועה מההכרזה; 
נגלה  אם  הקלאב.  חלוקת  גם  מתגלה  השנייה  בלקיחה 

מהי חלוקת הדיאמונד, נוכל לדעת את חלוקת ההארט!
כאשר זכתה ב-A♥ מערב כבר הראתה 5 קלפים בספייד, 
אחד בקלאב ושניים בהארט. יש לה לכל היותר 5 קלפים 
ללא  בוודאות  יעברו  סיבובים  ששני  אומר  וזה  בדיימונד, 

חיתוך.
אם כך, כל שהייתי צריך לעשות לאחר הזכיה ב-A♠ הוא 
לשחק K♦ ולעקוף אל ה-J♦ (ה-Q חייב להיות אצל מערב. 
נקודות   10 עם  פותחת;  הייתה  לא  היא  נקודות   9 עם 
את  מהדומם  מובילים  עכשיו  כן).  אולי   –  5-5 וחלוקה 

!♦A-ה
הארט,  קלפי  שני  היותר  לכל  לו  יש  משרת,  מזרח  אם 

.♥K-ובלקיחה הבאה נשחק את ה
עם  התחיל  הוא  משרת,  אינו  מזרח  אם  זאת,  לעומת 
חלוקה של 3-3-2-5. כעת ידוע בוודאות ששני השליטים 
את  ונוציא  מעליו  נחתוך   – יחתוך  אם  אצלו.  הנותרים 
השליט האחרון; אם לא יחתוך – נעקוף בהארט בלקיחה 
אפשר  מיותרת.   ♦J-ל העקיפה  אפילו  למעשה,  הבאה. 
שישחק  הקלף  לפי  דיאמונד.  ולחתוך   ♦A  ,♦K לשחק 

מזרח נדע כיצד להמשיך. פשוט, לא??!!
בלקיחה  דיאמונד  מובילה  הייתה  שמערב  נניח  עכשיו 
 .♥Q-ומוביל את ה ♦K-השלישית. הכרוז זוכה בידו עם ה
 ♦J-ל עוקף  הכרוז  בדיאמונד.  וממשיכה  זוכה  מערב 
וממשיך ב-A♦ במטרה להשליך ספייד מפסיד, אבל מזרח 

april.indd   18april.indd   18 4/7/2013   10:06:49 PM4/7/2013   10:06:49 PM



לשחקן המתקדם
19

חותך. הכרוז חותך מעליו ומסיים את הוצאת השליטים. 
כעת נוצר המצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

AT3
-
6
K8

♠
♥
♦
♣

KJ85
-
QT
-

♠
♥
♦
♣

974
-
-
T92

 ♠
♥
♦
♣

Q5
872
-
6

ייעלם  הוא  אבל  בספייד,  מפסיד  לכרוז  נותר  לכאורה 
קלאב  חיתוך   ,♣K-ב הוא  ההמשך  לחץ.  משחק  בעזרת 
המצב  זהו  מהדומם.  ספייד  מושלך  שעליו  נוסף  ושליט 

לפני הלקיחה ה-11:

 ♠
♥
♦
♣

AT
-
6
-

 

♠
♥
♦
♣

KJ
-
Q
-

♠
♥
♦
♣

97
-
-
T

 ♠
♥
♦
♣

Q5
7
-
-

 

תגביה  דיאמונד  השלכת  מערב.  על  לחץ  מפעיל  ה-7♥ 
אותה  תשאיר  ספייד  השלכת  בעוד  שבדומם,  ה-6♦  את 

ללא עוצר בסדרה. 

כל  נגד  החוזה  את  לבצע  יכול  שהכרוז  היא  המסקנה 
השליטים  חלוקת  את  ויגלה  נכון  שישחק  בתנאי  הגנה, 

מתוך קלפי המתנגדים. אכן, יד מעניינת ומאתגרת. 
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שלושת הזוגות שהגיעו למקומות הראשונים השיגו תוצאות 
שהתמודדו  האחרים  מהזוגות  משמעותי  באופן  גבוהות 
פעולה  שיתפה  טל  דנה  הנשים  נבחרת  שחקנית  בגמר. 
למקום  הגיעו  והשניים  בראל,  מיכאל  הקבוצה  קפטן  עם 

השלישי עם תוצאה כוללת של 57.48%.

Dealer East, Vul E/W
  ♠

♥
♦
♣

KQ963
A975
6
T73

 

♠
♥
♦
♣

AJ72
Q86
K2
KQ96

♠
♥
♦
♣

T
KJ432
A974
842

 ♠
♥
♦
♣

854
T
QJT853
AJ5

 

West North East South
בראל דנה טל

Pass 3♦
Dbl Pass 4♥ All Pass

בפתיחה  משתמשים  ואינם  מולטי   2♦ שמשחקים  זוגות 
עם   3♦ קרובות  לעתים  יפתחו   2♦ של  וטבעית  חלשה 
 Dbl היה  למערב  עדיף.  פגיעות  במצב  בייחוד  שישייה, 

קלאסי, ודנה הכריזה מיד משחק מלא ♥4.
חוסר  לצפון  שאם  הבינה  הכרוז   .♦Q-ב הייתה  ההובלה 
בדיאמונד החוזה ייפול כנראה בכל מקרה, והעדיפה להמר 
 ♦K-על האפשרות שדרום פתח עם שישייה. היא זכתה ב
הייתה  שליטים  הוצאת  נוסף!  בדיאמונד  מיד  והמשיכה 
המשחק.  בסוף  בדיאמונד  מפסידים  עם  אותה  משאירה 
 A-ה על-ידי  שנלקח   ♠K-ב והמשיך  ”באוויר“  חתך  צפון 

 T-ה את  שהפיל   ♥J-ה אל  הארט  שוחק  עכשיו  בדומם. 
של דרום. בהמשך שיחקה דנה קלאב דרך ה-A של דרום 
שני  רק  הפסידה  היא   .Q-ה עם  גבוה  דיאמונד  וחתכה 
אסים וחיתוך דיאמונד (שבא על חשבון לקיחה טבעית של 

ההגנה בשליט).
פרידלנדר  זינגר-אהוד  מריקה  הזוג  זכה  השני  במקום 
עם תוצאה מצוינת של 59.30%. כאשר פורסמו התוצאות 
ביום התחרות הם היו אפילו במקום הראשון, אבל לאחר 
מכן נתגלו שגיאות והתוצאות תוקנו. מסתבר שזוגות רבים 
 ,Bridgemate במערכת  להשתמש  עדיין  רגילים  אינם 

ותוצאות רבות הוזנו לטובת הזוג הלא נכון.
ביד הבאה מתנגד חמדן הכפיל חוזה חלקי במקום להכריז 

משחק מלא מהצד שלו שהיה ניתן לביצוע.

Dealer South, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

T64
AJ65
K5
KQ83

 

♠
♥
♦
♣

KJ987
T87
AQ7
A9

♠
♥
♦
♣

Q52
4
JT9832
752

 ♠
♥
♦
♣

A3
KQ932
64
JT64

 

West North East South
פרידלנדר זינגר

Pass
1♠ Pass Pass 2♥

Pass Pass 2♠ Pass
Pass 3♥ 3♠ Pass
Pass Dbl All Pass

אליפות ישראל לזוגות מעורבים
מטילדה פופלילוב

אליפות ישראל לזוגות מעורבים נערכה במהלך חודש 
מרץ. לאחר שלב המוקדמות המחוזי ושלב חצי הגמר 
הארצי הגיעו 28 זוגות לגמר א‘. כרגיל, הרמה הייתה 
גבוהה בהשתתפות שחקנים רבים שייצגו את נבחרת 

ישראל בעבר ובהווה.
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עם פתיחה, התאמה של 4 קלפים ונקודות שיושבות אחרי 
מלא  למשחק  להזמין  יכול  שצפון  בהחלט  נראה  הפותח 
לאחר הכרזת ה-Balancing  של שותפתו. בהנחה שה-

A♦ אצל הפותח, כל שנדרש לביצוע ♥4 הוא שלמתנגדים 
לא יהיה חיתוך קלאב.

ולאחר  מלא,  למשחק  סיכוי  שאין  מה  משום  החליט  צפון 
החלוקתית  ידה  עם  ל-♠3  התחרתה  (מזרח)  שמריקה 
הוא הכפיל במטרה להשיג תוצאה של פלוס 200 והוביל 
בשליט. תקוותיו לא התממשו. דרום זכתה ב-A♠ והמשיכה 
בשליט. פרידלנדר שמר כניסה לדומם עם ה-Q♠ והיטיב 
להוביל את ה-Q♦ מידו. צפון נאלץ לזכות ב-K♦, וההגנה 
בקלאב.  שלה  הלקיחה  את  לפתח  הספיקה  לא  אפילו 
של  הדיאמונד  סדרת  בעזרת  לקיחות   10 ביצע  הכרוז 

הדומם: פלוס 930 וטופ משותף למזרח-מערב.
מנצחי אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2013 הם שחקנית 
הצעירים  נבחרת  ושחקן  סעדה  נטלי  הנשים  נבחרת 
ביד    .59.70% של  תוצאה  עם  טרנובסקי  בר  לשעבר 
הבאה הצליחה נטלי לגרום לשגיאה של המגן שאפשרה 

ביצוע חוזה שהיה עלול להיכשל.
Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T63
K6
75
QJ9872

 

♠
♥
♦
♣

Q92
T54
98643
AT

♠
♥
♦
♣

K854
83
AJ2
K654

 ♠
♥
♦
♣

AJ7
AQJ972
KQT
3

 

West North East South
טרנובסקי סעדה

1♥
Pass 1NT Pass 4♥
Pass Pass Pass

היא   4♥ זה,  הכרזה  במהלך  לטיפול  קונבנציות  בהיעדר 
 ,♦A-ב זכתה  מזרח  ב-8♦.  הוביל  מערב  סבירה.  הכרזה 
הבינה שיש סכנה של חיתוכים בדומם והמשיכה בשליט. 
להשליך  מספיקה  דרום  בדיאמונד,  חוזרת  מזרח  אם 
לעומת  בדומם.  ספייד  חיתוך  ולארגן  דיאמונד  על  ספייד 
תפסיד  שדרום  גדולה  סכנה  הייתה  שנוצר  במצב  זאת, 

שתי לקיחות בספייד.

נטלי סעדה לא התייאשה, זכתה בידה והובילה ללקיחה 
השלישית ספייד נמוך. מערב היה בדילמה. לפי ההכרזה 
ייתן  אם  בהארט.  שביעייה  שלדרום  גבוהה  סבירות  יש 
לשותפתו לזכות בלקיחה זו, ייתכן שלא תהיה לה אפשרות 
להמשיך בשליט. המגן קפץ ב-Q♠ והמשיך בשליט, אבל 
מזרח  של   ♠K-ה נגד  ועקפה  בדומם   ♥K-ב זכתה  נטלי 
לביצוע החוזה. יש לציין שהובלת ספייד נמוך מהיד נותנת 
לכרוז סיכוי לגיטימי אם למערב Q או K דאבלטון בספייד 
וגם אם ה-KQ שניהם אצל מזרח (על הכרוז לנחש מהו 
המצב לאחר שמזרח זוכה בסיבוב הראשון של הספייד).

ישראל  לאליפות  מתכוננים  כבר  ואנו  לזוכים,  ברכותינו 
לזוגות טופ-בוטום שתתקיים באפריל.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 
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פסטיבל הברידג‘ בים המלח חגג את שנתו ה-17. מאות 
ונהנו  מרץ  חודש  במחצית  המלח  ים  את  פקדו  שחקנים 
ממזג אויר נהדר, ממלון מעולה, מארגון משובח, מתנאי 

משחק טובים ומתחרויות מרתקות.

”ישרוטל  המפואר  במלון  הפסטיבל  התקיים  השנה  גם 
חלק  לפסטיבל.  קבועה  אכסניה  המהווה  המלח“  ים 

מהאורחים התאכסנו במלון גנים המחודש.

האירוח המעולה כלל גם שעות מתוקות, קוקטייל גבינות 
ויין במרפסת המלון המשקיפה על ים המלח וערבי בידור 
בלובי המרהיב של המלון. הארוחות (כולל מסעדת ראנץ‘ 
המפורסמת ), הספא והשירות היו ברמה גבוהה, כמיטב 
ודניאלה  (דוד  והמארגנים  ישרוטל  רשת  של  המסורת 
האדום   הים  מפסטיבל  לנו  המוכרים  וצוותם)  בירמן 

בחודש נובמבר.

לרבות  הארץ  מרחבי  שחקנים  השתתפו  בתחרויות 
מחו“ל  בודדים  ושחקנים  רבים  בכירים  שחקנים 
תחרויות  גם  כלל  הפסטיבל  וצרפת).  (מגרמניה,פולין 
בוקר שלוו בהרצאות של טובי המורים בארץ. ביום ראשון 
שני-שלישי  ובימים  ארצית,  סימולטנית  תחרות  נערכה 

תחרות גביע ים המלח.

לפני  שוורץ  ואדריאן  כוכבה  הזוג  זכה  המלח  ים  בגביע 
הבינלאומיים  והפולנים  גולדמן  –מרסל  קופמן  שרה 

קוטורוביץ-סטריקר.

”גביע  היוקרתית  התחרות  נערכה  וחמישי  רביעי  בימים 
 –  “120 ”עד  חברת  בחסות   (  IMP) לזוגות   “120 עד 
הזוג   זכה  הראשון  במקום  השלישי.  לגיל  יוקרה  מגורי 
חץ-אלירן  קלרה  השני:  במקום  בירמן;  גלבוע-דוד  אורי 

ארגלזי; ובמקום השלישי: גלעד אופיר-חנן אלספל.

חריף,  תחרותי  במצב  המאופיינת  זו  מתחרות  יד  להלן 
שטופלה היטב על-ידי שחקני הצמרת. 

Dealer West, Vul E/W

  ♠
♥
♦
♣

-
532
743
KJ87543

 

♠
♥
♦
♣

QJT7543
QT8
5
T6

♠
♥
♦
♣

AK2
A764
JT982
9

 ♠
♥
♦
♣

986
KJ9
AKQ6
AQ2

 

West North East South
בירמן גלבוע

2♠ Pass 4♠ Dbl
Pass 5♣ Dbl Pass
Pass Pass

ההכרזה הייתה פשוטה ומהירה. לאחר 
מזרח  מערב,  של  החלשה  הפתיחה 
מלא  משחק  להכריז  בצדק  החליט 
הנקודות  עם  הכפיל  דרום  (שמבוצע!). 
לא  כמובן  בחר  צפון  שלו.  הרבות 
 5♣ להכריז  אלא   Dbl-ה את  להשאיר 
עם שביעייה וסדרה ארוכה. אין לו הגנה 
במקרה  צפויה  ב-♣5  ואילו   ,4♠ נגד 
הגרוע נפילה מינימלית במצב לא פגיע.

פסטיבל ים המלח בעיצומו

פסטיבל ים המלח

אדריאן שוורץ
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מזרח חשב שהוא מחזיק שלוש לקיחות פוטנציאליות (וגם 
הכרוז  והכפיל.  פגיע)  במצב  משהו  להביא  צריך  שותפו 
שתי  רק  הפסיד  כאשר  החוזה  את  לבצע  התקשה  לא 
לקיחות בהארט. אפילו בהיעדר מידע על ידי המתנגדים 
הספייד  של  אלימינציה  לעשות  שליטים,  להוציא  אפשר 
משחק  בעזרת  בוודאות  החוזה  את  ולבצע  והדיאמונד 
בדרכם  גלבוע-בירמן  לזוג  סייעה  זו  יד  בהארט.  סופי 

למקום הראשון בתחרות.
גביע  טופ-בוטום,  זוגות  תחרות  נערכה  השבוע   בסוף 
טרגן  עמר-אפי  אבי  זכו  ראשון  במקום  אלטשולר-שחם. 
חץ-אלירן   קלרה  שוב  זכו  שני  במקום  שבע.  מבאר 

ארגלזי. במקום שלישי זכו רון שוורץ-חנן אלספל.
ביד  גדול  לסלם  שהגיעו  מהבודדים  היו  התחרות  מנצחי 

הבאה:
Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T
KQ8652
98543
T

 

♠
♥
♦
♣

874
J743
72
8543

♠
♥
♦
♣

QJ962
AT9
6
K976

 ♠
♥
♦
♣

AK53
-
AKQJT
AQJ2

 

West North East South
טרגן עמר

Pass 2♥ Pass 3♦
Pass 4♦ Pass 7♦
Pass Pass Pass

להגיע  לשותפו  הפריעה  לא  צפון  של  החלשה  הפתיחה 
לחוזה הנכון לאחר הכרזה מעניינת. הוא בחר בהכרזה 
מחייבת של ♦3. צפון תמך ל-♦4. דרום ידע ששותפו קצר 
בסדרות השחורות והעריך שיש סיכוי מצוין לסלם גדול. 

לא היה צורך בשאלה לאסים.

 8 לכרוז  בשליט.  ביותר  הטובה  בהובלה  בחר  מערב 
פעמים  ארבע  לחתוך  יכול  והוא  מלמעלה,  לקיחות 
בקלאב  מעקיפה  לבוא  יכולה  הנוספת  הלקיחה  בדומם. 
בדומם  ספייד  חתך  הכרוז  בהארט.  חיתוך  מעקיפת  או 
וביצע עקיפת חיתוך בהארט. זו הצליחה, ועכשיו הכרוז 
עם  לחתוך  המשיך  אלא  האחרון  השליט  את  הוציא  לא 
לניצחון  בדרך  לקיחות   13 וביצע  בדומם  השליטים  כל 

בתחרות. כפי שידוע, המזל הולך עם האמיצים!
להתראות בפסטיבל הברידג‘ בים המלח בשנה הבאה: 

16-9 במרץ 2014. 

קלרה חץ ואלירן אלגרזי מקבלים את הגביעים מטולי רוזנברג 
מלון ישרוטל ים המלחסמנכ"ל רשת עד 120
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פסטיבל הברידג‘ ה-47 – 
תחרות הזוגות הפתוחה

רם סופר

תחרות הזוגות המרכזית בפסטיבל נמשכה יומיים וכללה 
סיבובי  וחמישה  חלוקות   24 בני  מוקדמות  סיבובי  שני 

גמר קצרים בני 10 חלוקות כל אחד.
זכה  ולבסוף  מרתק  היה  הראשון  המקום  על  המאבק 
מצוינת  תוצאה  עם  תומאסן-קרלברג  הנורווגי  הזוג  בו 
ביברשטיין  טרנובסקי-אדריאנה  בר  לפני   62.74% של 

60.08% וקלרה חץ-רון פכטמן 59.72%.
מתחרות זו בחרתי להציג כמה בעיות מעניינות בהכרזה, 
במשחק היד ובהובלה. הקוראים מוזמנים להציע תשובות 

בעצמם לפני קריאת ההמשך.

1) Dealer East, Vul Vone
West

♠
♥
♦
♣

AKJ973
T
Q9
JT92

West North East South
Pass 2NT

?

האם תתערב בפגיעות הזאת עם סדרת ספייד יפה וחלוקה 
(טרנספר),   3♦ מכריז  צפון   ,Pass הכרזת  אם   ?6-4

ודרום מכריז ♥3. האם כדאי להתערב בסיבוב השני?

2) Dealer East, Vul N/S
South

♠
♥
♦
♣

A965
AJ543
AK6
8

West North East South
Pass 1♥

2♣ Pass Pass Dbl
Pass 2♥ Pass Pass
3♣ Pass Pass ?

שותפך לא הבטיח נקודות, אבל יש לו כנראה 3-2 קלפים 
בהארט. מה לעשות עכשיו – האם תוותר ל-♣3?

(3

Dealer East, Vul E/W 

♠
♥
♦
♣

AKJ6
A3
KQ4
A874

♠
♥
♦
♣

3
KQJ74
65
K6532

מזרח-(א)  קלפי  עם  לשחק  מעוניין  היית  חוזה  באיזה 
מערב בתחרות זוגות טופ-בוטום?

מזרח-(ב)  קלפי  עם  לשחק  מעוניין  היית  חוזה  באיזה 
?IMP מערב בתחרות קבוצות

מוביל (ג)  צפון   .6NT בחוזה  הכרוז  הוא  שמערב  נניח 
ב-2♦. דרום זוכה ב-A♦ וממשיך בספייד. כיצד תשחק?

 (4

Dealer West, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AJ8
JT9
T9854
K4

♠
♥
♦
♣

K976532
-
A2
9765

West North East South
1♥ Pass 3♣* 4♠
5♥ 5♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

* התאמה של 4+ קלפים בהארט, 9-6 נקודות

במצב  אגרסיבית  התערבות  לאחר  בדרום.  יושב  אתה 
 .♥A-לא פגיע הפכת לכרוז ב-♠5 מוכפל. מערב מוביל ב
כיצד אתה מעריך את הסיכויים לבצע את החוזה, ומהי 

תכנית המשחק שלך?
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(5

Dealer East, Vul N/S 

♠
♥
♦
♣

K94
52
AT853
KT7

♠
♥
♦
♣

A5
KQJT96
K92
J6

West North East South
Pass 1♥

2♣ 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

אתה יושב בצפון. שותפך החליט, לאור שיטת החישוב, 
עוד  להשיג  ולנסות  שלו  היפה  ההארט  סדרת  על  לוותר 
10 נקודות בחוזה ללא שליט. מזרח מוביל ב-2♣. מערב 

זוכה ב-A♣ וממשיך בקלאב נמוך. כיצד תשחק?
 

 (6

Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

A83
K
QJT654
Q63

♠
♥
♦
♣

JT9754
A4
K92
92

West North East South
1♦ Pass 1♠ 2♥
Dbl RDbl 2♠ 4♥

Pass Pass 4♠ Dbl
Pass Pass

אתה יושב במזרח מול מתנגדים ברמה גבוהה. הכרזת 
בספייד.  בדיוק  קלפים   3 הבטיחה  שותפך  של   Dbl-ה
הערכת שהסיכויים להפיל ♥4 קטנים, והחלטת להקריב 

ל-♠4. דרום מוביל ב-3♦. תכנן את משחקך.

7)
 Dealer West, Vul All

North
♠
♥
♦
♣

J7
T743
87
97654

West North East South
1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass Pass Dbl

Pass 2♥ 3♦ Dbl
Pass Pass Pass

המתנגדים הגיעו ל-♦3 לאחר שמזרח השתמש בסטיימן 
חלש. יש לו כנראה יד חלשה עם קוצר בקלאב. לשותפך 
החוזה  נגד  תוביל  מה  מאוד.  חזקה  יד  הנראה  ככל 

המוכפל ♦3?

לפני הצגת התשובות, יש להדגיש שבכל הנוגע להכרזות 
חד-משמעית.  נכונה  תשובה  אין  פתיחה  הובלות  או 
ליד  להצלחה  מביאות  שהיו  אלו  הן  המוצעות  התשובות 

השולחן בחלוקה הנתונה.

(1
Dealer East, Vul None 

 ♠
♥
♦
♣

42
K9762
8642
86

 

♠
♥
♦
♣

AKJ973
T
Q9
JT92

♠
♥
♦
♣

T6
J853
KT753
Q4

 ♠
♥
♦
♣

Q85
AQ4
AJ
AK753

 

נגד  להתערב  דרך  כל  מחפשים  מנוסים  שחקנים  כיום 
הכרזת פתיחה של 1NT. לעומת זאת הרוב עדיין ”נותנים 
כבוד“ להכרזת פתיחה של 2NT גם כאשר בידם חלוקה 

מבטיחה. מהלך ההכרזה בשולחן שלי היה:

West North East South
Pass 2NT

Pass 3♦ Pass 3♥
Pass Pass Pass
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צפון לא רצה לדחוף למשחק מלא בתחרות טופ-בוטום, 
פעם  ונפל  מדי  גבוה  היה   3♥ של  חוזה  אפילו  ובצדק. 
אחת. מינוס 50 הייתה תוצאה טובה לצפון-דרום, מאחר 
שמערב אינו מתקשה לבצע ♠3 (נכנסים לדומם בחיתוך 
קלאב ועוקפים בשליט). התערבות בשלב כלשהו ב-♠3 
ומשתלמת  ל-♥4  צפון-דרום  את  דוחפת  כנראה  הייתה 

למזרח-מערב.
(2

Dealer East, Vul N/S 
 ♠

♥
♦
♣

T74
KT
JT32
J953

 

♠
♥
♦
♣

KQ
972
97
AKQT64

♠
♥
♦
♣

J832
Q86
Q854
72

 ♠
♥
♦
♣

A965
AJ543
AK6
8

 

West North East South
Pass 1♥

2♣ Pass Pass Dbl
Pass 2♥ Pass Pass
3♣ Pass Pass ?

בשולחנות רבים מערב הורשה לשחק ♣3 לא מוכפל ונפל 
שלוש פעמים במצב לא פגיע – תוצאה מאכזבת לצפון-
דרום. אמנם מערך הקלפים הנתון מאפשר לצפון-דרום 
לבצע ♥4 או 3NT, אבל זו תהיה חוצפה להכריז משחק 
מלא. החוזה הרצוי מבחינת צפון-דרום הוא ♣3 מוכפל, 
ההכרזה  בסיבוב  מכפיל  דרום  אם  להגיע  אפשר  ולשם 
הרביעי. זה אינו Dbl מעניש, היות שדרום הראה קוצר 
בקלאב ב-Dbl הראשון שלו. לדרום 16 נק‘, יותר ממה 
שהובטח קודם, ולכן פעולה נוספת מוצדקת. צפון ישמח 

להשאיר את ה-Dbl לעונשין.
האם Dbl מצד דרום יצליח תמיד? לא. אם לצפון אין נקודות 
לנפילה  או  ומבוצע  מוכפל  ל-♣3  להביא  עלול  זה  בכלל 
החלוקות  שברוב  מעריך  אני  זאת,  עם  יותר.  או  של 200 

האפשריות Dbl ישפר את התוצאה של צפון-דרום.

 (3
Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AKJ6
A3
KQ4
A874

♠
♥
♦
♣

3
KQJ74
65
K6532

 6NT-ל שואפים  טופ-בוטום  בתחרויות  כלל  בדרך 
שלנו  במקרה  בשליט.  סלם  מעדיפים   IMP ובתחרויות 
מכיוון  תחרות,  סוג  בכל  המועדף  החוזה  הוא   6NT
 6♣ ביצוע  ביותר.  הגדולים  הם  שלו  ההצלחה  שסיכויי 
דורש חלוקה של 2-2 בשליט, סיכוי של כ-41%. לעומת 
בדרום   ♠Q-וה  ♦A-ה אם  נוסף  סיכוי  יש   6NT-ב זאת 
 .4-2 מ-  יותר  גרוע  מתחלקת  אינה  ההארט  סדרת  וגם 
במציאות  אבל   ,3NT לשחק  יעדיפו  בינינו  הפסימיים 

הקלאבים התנהגו יפה וכל הסלמים בוצעו בקלות.
אל  בדיאמונד  מוביל  צפון  אם  המשחק:  לבעיית  באשר 
ה-A של דרום, שחוזר בספייד (הגנה טובה שלא נותנת 
לכרוז זמן לבדוק את המצב בקלאב), אז לכאורה עקיפה 
של  מחלוקה   (50%) יותר  גבוה  סיכוי  נותנת  בספייד 
אינו  שזהו  מראה  יותר  מעמיק  ניתוח  אבל  בקלאב,   2-2

המשחק הנכון.
גם  זקוק  הוא  אז  הספייד,  על  סומך  הכרוז  אם  ראשית, 
לחלוקה בהארט. שנית, אם נשחק A♠ בלקיחה השנייה, 
לא  יבוצע  החוזה  אז   ,♦KQ ונשחק ההארטים  את  נריץ 
רק כאשר הקלאבים הם 2-2, אלא גם כאשר אותו מגן 

מחזיק קלאבים ארוכים ביחד עם Q♠ (משחק לחץ).

(4
Dealer West, Vul E/W 

 ♠
♥
♦
♣

AJ8
JT9
T9854
K4

 

♠
♥
♦
♣

T
AK543
QJ76
AQJ

♠
♥
♦
♣

Q4
Q8762
K3
T832

 ♠
♥
♦
♣

K976532
-
A2
9765

 

West North East South
1♥ Pass 3♣* 4♠
5♥ 5♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass
* התאמה של 4+ קלפים בהארט, 9-6 נקודות

נתרכז  אבל  הזה,  ההכרזה  מהלך  עם  יסכימו  כולם  לא 
בביצוע. לכרוז שני מפסידים ודאיים בקלאב ובדיאמונד. 
כדי להצליח הוא חייב למצוא A♣ במערב (רוב הסיכויים 
בדומם.   ♣ פעמיים  ולחתוך  ההכרזה)  לפי  המצב  שזה 
וגם  בקלאב  גם  קצר  מגן  שאותו  היא  הרצויה  החלוקה 

בשליט, או לחילופין Q♠ נופלת בודדת.
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תכנית המשחק הנכונה היא לא להוציא אפילו סיבוב אחד 
ומוביל   ♥A-ה את  חותך  הכרוז  בהתחלה:  שליטים  של 
מיד קלאב מידו. נניח שמערב זוכה ב-A ומשחק הארט 
נוסף. ההמשך הוא: חיתוך ביד, A ,♣K♠, חיתוך הארט 
עם  האחרון  הקלאב  וחיתוך   ♦A קלאב,  חיתוך  שלישי, 
ולבסוף  נמוך,  דיאמונד  ברירה  בלית  נוביל  כעת   .♠J-ה

נוציא את השליט האחרון שנשאר בחוץ.

(5

Dealer East, Vul N/S 

♠
♥
♦
♣

K94
52
AT853
KT7

♠
♥
♦
♣

A5
KQJT96
K92
J6

צפון משחק בחוזה 3NT לאחר שמערב התערב ב-♣2. 
מזרח מוביל ב-2♣ אל ה-A של מערב, שממשיך בקלאב 
קלפים  חמישה  עם  התחיל  מערב  הנראה,  ככל  נמוך. 
בקלאב ומזרח עם שלושה. בנוסף, סביר להניח שמערב 

.♥A-מחזיק ב
שלהם!  הפתיחה  הובלות  על  המתנגדים  את  שאל 
בקלף  הובלה   –  MUD שיטת  מאוד  מקובלת  בישראל 
כששאלתי,  קטנים.  קלפים  שלושה  מבין  האמצעי 
המתנגדים (שותפות קבועה) הודיעו לי שהם משתמשים 
החלטתי  השותף.  בסדרת  כשמובילים  גם   MUD-ב
זה  במקרה  מזרח.  אצל   ♣Q-שה ולהסיק  להם  להאמין 
המשחק הזוכה הוא K♣ בלקיחה השנייה, שיוצר חסימה 
בסדרה. לעומת זאת, עקיפה שגרתית נגד ה-Q♣ תביא 

לנפילה.
התלבטות  לאחר  החליט  ומזרח   ,♣K-ה את  שיחקתי 
לבצע Unblocking של ה-Q♣ שהעניקה לי את הלקיחה 
טובה,  תוצאה  נותנות  היו   NT-ב לקיחות  גם 10  ה-11. 

מאחר ש-♥4 מבוצע בדיוק.

בספרו   .MUD תומכי  על  נמנה  שאינני  להוסיף  ברצוני 
בפירוט  לורנס  מייק  מסביר  פתיחה  הובלות  על  המצוין 
ואני  קטנים,  קלפים  משלושה  נמוך  להוביל  עדיף  מדוע 
אמור  תמונה“  מבטיח  נמוך  ש“קלף  הרעיון  עמו.  מסכים 
עוזר  קרובות  לעתים  הוא  בפועל  אבל  לשותף,  לעזור 

לכרוז.

(6
Dealer West, Vul None 

 ♠
♥
♦
♣

Q2
T986
A87
AJ75

 

♠
♥
♦
♣

A83
K
QJT654
Q63

♠
♥
♦
♣

JT9754
A4
K92
92

 ♠
♥
♦
♣

K6
QJ7532
3
KT84

 

West North East South
1♦ Pass 1♠ 2♥
Dbl RDbl 2♠ 4♥

Pass Pass 4♠ Dbl
Pass Pass

פולין  נבחרת  שחקניות  נגד  במזרח  ישבתי  זו  בחלוקה 
הייתה  דרום  של  ההכרזה  סרניאק.  בלדיש-אנה  קטי 
היא  ושנית  המתנגדים,  את  הלחיץ   4♥ ראשית  מצוינת: 
לא שכחה להכפיל ♠4 (מהכרזתו הקודמת של מזרח ♠2 

ניתן להסיק שהוא לא היה מעוניין במשחק מלא).
אגב, ביצוע ♥4 תלוי בניחוש שה-Q♣ נמצא אצל מערב 
עומדת  הייתה  שדרום  מאמין  אני  ההכרזה.  את  שפתח 

במשימה. במציאות היא הובילה ב-3♦ נגד ♠4 מוכפל.
לכרוז אין ספק שזהו סינגלטון, ואם כך יש סכנה שיפסיד, 
A♦, שני חיתוכים, שני קלאבים ואולי עוד לקיחה בשליט. 
האם אפשר לעשות משהו כדי לעצור את רצף הלקיחות 

של ההגנה?!
המשאב היחיד העומד לרשות הכרוז הוא משחק הטעיה 
לא  הראשונה  בלקיחה   ♦K-ה השלכת  אבל  בדיאמונד, 

תעבוד מול מגנים ברמה גבוהה.
צפון  ה-9♦.  את  הראשונה  בלקיחה  שיחקתי  בשולחן 
חתכה,  דרום   .♦K-ה את  שיחקתי  שעליו  ב-7♦,  חזרה 
ועכשיו שגתה והמשיכה בהארט. זכיתי בדומם, שיחקתי 
דיאמונד.  סיבובי  בשני  והמשכתי   K-ה את  שהפיל   ♠A
צפון מיהרה לחתוך את הדיאמונד הרביעי שעליו הושלך 
קלאב עם ה-Q♠, וגבתה את ה-A♣ כדי להפיל את החוזה 

פעם אחת עם תוצאה ממוצעת.
בלקיחה  קלאב  משחקת  הייתה  דרום  אילו  כי  ברור 
השלישית, החוזה היה נופל שלוש פעמים עם טופ לצפון-
דרום. ממה נבעה השגיאה שלה? שימו לב שמזרח הסתיר 
את ה-2♦. דרום לא יכלה לדעת אם ה-7♦ הוא קלף גבוה 

המבקש הארט או קלף נמוך המבקש קלאב.
בדיוק  ”לאותת“  צריך  שהכרוז  הוא  אלה  במקרים  הכלל 
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כמו המגנים. מזרח מעדיף שדרום יחזור בסדרה גבוהה, 
לכן הוא משחק קלף כוזב גבוה ומסתיר את הקלף הנמוך 
במקום   ♣A מחזיק  מזרח  היה  אילו  זאת,  לעומת  שלו. 

A♥, היה עדיף לשחק בלקיחה הראשונה את ה-2♦.

(7
Dealer West, Vul All 

♠
♥
♦
♣

J7
T743
87
97654

♠
♥
♦
♣

T62
AQ9
AKJ
JT82

♠
♥
♦
♣

Q543
862
Q6542
Q

♠
♥
♦
♣

AK98
KJ5
T93
AK3

West North East South
1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass Pass Dbl

Pass 2♥ 3♦ Dbl
Pass Pass Pass

 Dbl-ה הכרזת  עם  מסכים  שאיני  לציין  יש  ראשית, 
מזרח.  של   3♦ הכרזת  עם  לא  וגם  דרום,  של  הראשונה 

עם  נקודות   20-18 מחזיקים  שכאשר  מוכיח  הניסיון 
וללכת  לשתוק  עדיף   ,1NT פותח והיריב  חלוקה 4333 
לאחר  פגיעים.  הצדדים  שני  כאשר  שכן  כל  להגנה, 
כדי  ממזרח-מערב  שנדרש  כל  התערבו,  שצפון-דרום 
להשיג תוצאה טובה הוא לתת להם לשחק ולהפיל אותם 

לפחות פעמיים.
במציאות ישבתי בצפון והייתי צריך לבחור בקלף הובלה 
כדאי  מאוד  חלשה  יד  שעם  החלטתי  מוכפל.   3♦ נגד 
המאלפת  הנקודה   .♠J-ב והובלתי  חיתוך  לקבל  לנסות 
ביד הזו היא שלמרות ש“פגעתי“ ב-AK אצל השותף ואני 
היחידה  היא  בספייד  ההובלה  מיד,  חיתוך  לקבל  יכול 

ש“מוכרת“ את החוזה.
לדוגמה, אם דרום משחק AK♠, נותן חיתוך, מקבל את 
את  ”לחסל“  כדי  רביעי  ספייד  ומשחק   ♣K-ה עם  היד 
סיבובי  שני  מוציא  גבוה,  חותך  מערב  שהוגבה,   ♠Q-ה
עוקף  האחרון,  השליט  את  מוציא  קלאב,  חותך  שליט, 
 ♥A-חוזר ליד ב ,(נופל ♣A-ה) חותך קלאב שלישי ,♥Q-ל
ומשליך מפסיד בהארט על ה-J♣ שהוגבה. החוזה מבוצע 

גם אם דרום ממשיך בשליט במקום לתת חיתוך.
החלוקה הזאת היא אחת מרבות, שבהן הובלה בשליט 
והגנה פסיבית הן הדרך להפיל חוזה חלקי. כל עוד ההגנה 
סדרת  את  פותחת  ולא  הזדמנות  בכל  שליט  משחקת 
לקיחות,  מ-8  ליותר  להגיע  אפשרות  אין  לכרוז  הספייד, 

וצפון-דרום מקבלים תוצאה נפלאה של פלוס 200. 

מייק  של  לספרו  הקוראים  את  מפנה  שוב  אני  לסיום, 
או   Jx-מ הובלות  מדוע  בפירוט  מסביר  הוא  שבו  לורנס 
מ-Qx בסדרה שלא הוכרזה אינן רצויות. להובלות אלה 
נטייה חזקה ”למכור“ לקיחה, וההמלצה היא לבחור בהן 

אך ורק כאשר השותף הכריז את הסדרה.

‘    ‘    ‘  ‘  
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גביע סלאבה 
במוסקבה

לוטן פישר

הזמנה  תחרות  מתקיימת  פברואר  בחודש  שנה  מדי 
גריניוק  סלאבה  הרוסי  הברידג‘  שחקן  לזכר  יוקרתית 
לתפארת.  תחרות  מארגנים  חבריו  צעיר.  בגיל  שנפטר 

האירוע כלל תחרות קבוצות ותחרות זוגות.
הוזמנו  משתתפות)   8) היוקרתית  הקבוצות  תחרות  אל 
התמודדה  ישראל  נבחרת  באירופה.  הטובות  הנבחרות 
מספר  וכן  ומונקו  הולנד  איטליה,  של  העל  נבחרות  מול 
קבוצות רוסיות מחוזקות. הרכב הנבחרת הישראלית כלל 
ארבעת  ואת  הרבסט  ואופיר  אילן  המנוסים  האחים  את 
שוורץ  רון  פדון,  דרור  בירמן,  אלון  הצעירים  העל  כוכבי 

וכותב שורות אלה.
ב-7  ליגה  בשיטת  היה  התחרות  של  הראשון  השלב 
ומשם  הגמר,  לחצי  עלו  הראשונות  ארבע  סיבובים. 
המשיכו שתי קבוצות למפגש הגמר על התואר היוקרתי.
את הבית המוקדם סיימנו במקום הרביעי, ובחצי הגמר 
אחד  עם  איטלקית-רוסית  קבוצה  קשה,  יריב  קיבלנו 
הרוסי  והזוג  בוקי-מדאלה  בעולם,  המובילים  הזוגות 
הבכיר גרומוב-דובינין. נבחרת ישראל שלטה לכל אורך 

.IMP 78 הדרך והביסה את יריבתה בהפרש עצום של
אילן  מפגין  שבה  זה,  ממפגש  היפות  הידיים  אחת  להלן 

הרבסט המנוסה את יכולותיו האדירות.
אילן קיבל את הקלפים הבאים:

West

♠
♥
♦
♣

KJ83
9
KQ83
J964

West North East South
Pass Pass 1♥ Dbl
RDbl Pass 3♥ Pass

?

וטובים,  ארוכים  הארטים  עם  יד  הראה  ששותפו  לאחר 
אילן בחר להכריז 3NT, וזה היה חוזה הסופי.

צפון הוביל ב-6♦, והדומם הבא הופיע:

East

♠
♥
♦
♣

942
AKQT754
J9
K

האם בחרתם למשוך את סדרת ההארט מלמעלה? אילן 
 ♦A-מצא קו משחק גאוני לאחר שדרום בחר לעכב את ה

בלקיחה הראשונה והוא זכה עם ה-K♦ בידו.
כעת הוביל את ה-9♥ מידו, ולאחר שצפון שירת בהארט 
שזכה  מהדומם   ♥T-ה את  בעדינות  ביקש  אילן  נמוך 
בלקיחה!! כעת אילן משך את כל ההארטים, שכמובן היו 

מחולקים 4-1 עם Jxxx בצפון והשלים תשע לקיחות.
ולפי  בהארט,  קצר  דרום  ההכרזה  לפי  כי  ניתח  אילן 
חלוקה  עם  קלאבים  חמישה  לדרום  שיש  סביר  ההובלה 
לביצוע  היחידה  הדרך  את  מצא  הוא  כך   .4-1-3-5 של 

החוזה. כל הכבוד!
ביצוע החוזה 3NT (פלוס 400) הביא לישראל רווח נאה 
של IMP 12 לאחר שבשולחן השני חוזה מוכפל של ♥4 
נפל פעמיים (פלוס 300 לישראל), בדרך לניצחון ענק על 

קבוצה מצוינת.
נבחרת  הנוכחית  אירופה  אלופת  עם  התמודדנו  בגמר 
מונקו, שהיא פייבוריטית לזכיה בכל תואר אפשרי בשנים 
ברמה  ברידג‘  הציגה  הישראלית  הנבחרת  הקרובות. 
גבוהה לאורך 32 חלוקות ונתנה פייט רציני. לצערנו זה 

לא הספיק, והפסדנו בהפרש זעום.
קבוצתית  מאווירה  נעים,  אוויר  ממזג  נהנינו  במוסקבה 
פנים  ומקבלת  מגובשות  קבוצתיות  מארוחות  מצוינת, 
לקחת  כדי  הבאה  לשנה  להמתין  הוא  שנותר  כל  חמה. 

את המקום הראשון.
 

נבחרת ישראל במוסקבה. משמאל: לוטן פישר, דרור פדון, 
רון שוורץ, אילן הרבסט, אופיר הרבסט, אלון בירמן.
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השיא שלעולם לא 
יישבר

קובי שחר

ספר  ב-1995  פרסם  מהקונבנציה)  (ההוא  ברגן  מרטי 
הספר  לקלאסיקה.  שנחשב   Points Schmoints בשם 
הנה  קלילים.  בסיפורים  ומתובל  שימושיות  עצות  כולל 

אחד מהם:

  ♠
♥
♦
♣

KJT94
JT98
Q
KJ6

 

♠
♥
♦
♣

7
A32
8742
A9732

♠
♥
♦
♣

A863
K765
T3
T54

 ♠
♥
♦
♣

Q52
Q4
AKJ965
Q8

 

West North East South
Pass Pass Pass 1NT
Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass

 New של הברידג‘  במדור  ודווחה  בטורונטו  שוחקה  היד 
York Times ב-29 ביולי, 1992.

הוא  בסטיימן  שהשתמש  לאחר  בצפון.  ישב  ברגן  מרטי 
החליט לא להציג את החמישייה בספייד. הסיבה הייתה 
שעם יד ללא אסים הוא חשש ממפסידים מהירים. אכן, זו 
הייתה החלטה מצוינת – בחוזה של ♠4 דרום היה מפסיד 

ארבע לקיחות מלמעלה.
מערב הוביל ב-2♥, לא הבחירה של רוב השחקנים. הוא 
הבין שהכרזת דרום מראה אורך בסדרות המינור והחליט 
שזכה  שוחק 8♥  מהדומם  שלו.  הארוך  במייג‘ור  להוביל 

.♥K-בלקיחה לאחר שמזרח נמנע מלשחק את ה
הכרוז המשיך ב-J♠ מהדומם שזכה בלקיחה השנייה. גם 
ה-T♠ הורשה לזכות בלקיחה השלישית, וה-K♠ נלקח על 
ששותפו  (הסדרה  ב-♥  המשיך  זה  מזרח.  של   ♠A-ה ידי 
עם  הבאות  הלקיחות  בשתי  גם  זכתה  ההגנה  הוביל). 

.♥AK-ה

זכתה.  בדומם  הבודדת   Q-וה  ♦T-ל עבר  מערב  כעת 
.♣A-ומזרח זכה עם ה ,♣Q-ה-6♣ שוחק לעבר ה

אלה היו הקלפים שנותרו:

 ♠
♥
♦
♣

94
J
-
KJ

 

♠
♥
♦
♣

-
-
87
973

♠
♥
♦
♣

8
6
3
T5

 ♠
♥
♦
♣

-
-
AKJ96
-

 

הלקיחות  כל  ואז   ♦ לשחק  לבחור:  רק  נותר  למערב 
בכל  זוכה  צפון  ואז   ♣ לשחק  או  דרום,  של  הן  הנותרות 

שאר הלקיחות.
הייתה  מערב  של  החלטתו  מדוע  רואים  אתם  האם 
שלעולם  לשיא  גרם  וזה  בקלאב,  בחר  מערב  חשובה? 
לא יישבר. שימו לב, צפון שפתח ב-Pass זכה בכל תשע 
הלקיחות של השותפות. דרום שפתח 1NT לא זכה באף 

לקיחה!

מרטי ברגן, שתרם רבות לברידג‘ המודרני, מסכם בגאווה 
שפתח  היחיד  הדומם  להיות  של  בשיא  מחזיק  הוא  כי 
ב-Pass ולאחר מכן זכה בכל הלקיחות הנדרשות לביצוע 

משחק מלא.
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ביותר,  מעניינת  תחרות  היא  הארצית  הסימולטנית 
ושחקנים רבים בכל הרמות משתתפים בה. בסוג זה של 
תחרות שחקנים רבים ”עוקפים פינות“ ונוסעים למקומות 
תוצאה  ולהשיג  חלשים  מתנגדים  לפגוש  בתקווה  נידחים 
”גדולה“. לפעמים הם פוגשים שם שחקנים בכירים אחרים 
שגם להם היה רעיון דומה, במקום את אלה שקיוו לפגוש.
פברואר  של  בסימולטנית  שוחקה  הבאה  המעניינת  היד 
2013. רוב השחקנים סבורים שכאשר יש בחירה, משחק 
מלא  ממשחק  יותר  כדאי  המייג‘ור  מסדרות  באחת  מלא 

ללא שליט. כאן דווקא ההיפך היה עדיף.

Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

A4
AKT764
985
K6

 

♠
♥
♦
♣

T973
9
QT63
J752

♠
♥
♦
♣

65
J532
A42
A983

 ♠
♥
♦
♣

KQJ82
Q8
KJ7
QT4

 

West North East South
1♠

Pass 2♥ Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

שלוש ההכרזות הראשונות היו שגרתיות. דרום הראה יד 
מאוזנת עם 14-12 נקודות וחמישייה בספייד. לכאורה צפון 
אמור להכריז ♥4, אבל הוא התבונן בשלושת הדיאמונדים 
הנמוכים בידו. לפי ההכרזה 2NT יש לדרום ככל הנראה 
דרך  בדיאמונד  הובלה  אבל  בדיאמונד,  בכירים  קלפים 
 3NT דרום עלולה להיות לא נעימה. צפון החליט להכריז
כדי ששותפו ישחק את היד, מתוך תקווה שסדרת ההארט 

הארוכה שלו תביא לקיחות רבות גם בחוזה ללא שליט.

מערב הוביל בקלאב. הכרוז ביקש קלאב נמוך מהדומם, 
מזרח שיחק את ה-8♣, ודרום זכה עם ה-T♣. כעת ביצוע 
בסדרות  מלמעלה  לקיחות   7 יש  מובטח:  כבר  החוזה 
לקיחה  ועוד  בו  זכה  כבר  שהכרוז  אחד  קלאב  המייג‘ור, 
בסדרות  ידידותיות  חלוקות  לפתח.  שאפשר  בקלאב 

המייג‘ור עשויות אף להגדיל את מספר הלקיחות ל-12.

הכרוז שיחק את ה-Q♥ והמשיך בהארט שני שגילה את 
 .♣K-ב המשיך  הוא  שירת.  לא  מערב  הרעות:  החדשות 
מזרח זכה ב-A♣ והמשיך בדיאמונד נמוך. דרום ניחש נכון 
ושיחק את ה-K♦ שזכה בלקיחה. לאחר שסדרת הספייד 

התחלקה 4-2 היו לכרוז לבסוף 11 לקיחות. 

חשוב לציין שגם לאחר ניחוש לא מוצלח בדיאמונד הכרוז 
מכיוון  זאת  מצוינת,  תוצאה  עם  לקיחות  ב-10  זוכה  היה 
שבחוזה ”הטבעי“ ♥4 הכרוז צפוי להפסיד שלוש לקיחות. 
נמוך  בדיאמונד  להוביל  מזרח  בחר  השולחנות   באחד 
את  ושיחק  ניחש  לא  כמובן  הכרוז   .4♥ נגד    A-ל מתחת 
ה-J♦. ההגנה זכתה בשתי לקיחות בדיאמונד, A♣ והארט 

אחד והכשילה את החוזה.

הבחירה הנכונה
אדריאן שוורץ
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הצץ מעבר לכתפי
איתן גוליק 

חג הפסח הגיע. כמו בכל שנה חיפשתי אתר לנסוע אליו 
מספר  כבר  ממנהגי.  שיניתי  הפעם  החג.  את  בו  ולבלות 
שנים אני מציע לבת זוגי לנסוע לקפריסין, אולם כל פעם 
הנושא נדחה.   במקרה הצצתי במודעות שבירחון הברידג‘ 

הישראלי ונתקלתי בהצעת נופשון שפרסם גדי בן-בסט.
בן-בסט  גדי  עצמו:  מהנופשון  התרשמותי   – ראשית 
 Paphos  בעיר המלון  מהכלל.  יוצא  כמארגן  לי  התגלה 
היה מצוין, אולי לא בדיוק חמישה כוכבים שהוא מתגאה 
בהם, אבל בהחלט ארבעה ושלושה רבעי כוכב. היציאה 
מהארץ והחזרה אורגנו מצוין – המזוודות סומנו מראש, 
רוכזו בעת ההגעה, ותוך דקות הייתה כל קבוצת הנוסעים 
דקות.  תוך  נעשה  (צ‘ק-אין)  הבידוק  בחזרה  גם  בחוץ. 
בין  האווירה   .(HB – פנסיון  (חצי  מצוינות  היו  הארוחות 
טובות  מספיק  מלים  אין  פשוט   – טובה  הייתה  הנוסעים 

לתיאור ההנאה מהנופשון.
בסופו של דבר זה היה ”נופשון ברידג‘ ”, ולכן גם שיחקנו 
מהן.  שתיים  לציין  צורך  ראיתי  לידיים,  באשר  בכיף. 

הראשונה בערב המשחק הראשון:
בסיבוב השני קיבלתי כמחלק (לא פגיע) את היד הבאה:

South
♠
♥
♦
♣

95
KT984
AKT762
-

10 נקודות. עליי לפתוח ♦1 או ♥1. אם אפתח בדיאמונד 
איך אראה את ההארטים? שותפי לא יבין שיש לי 5, וגם 
ההפרעה למתנגדים תהיה קטנה יותר אם הכוח אצלם. 
בסופו של דבר החלטתי על ♥1 עם התכנית לחזור שוב 

ושוב על דיאמונד בהכרזות הבאות.
לאחר Pass ממערב ענה שותפי כצפוי ♣2. מזרח הכריז 
מדי  חלש  ולא  מדי  חזק  לא   –  2♦ ואני  רצון,  באי   Pass

(אבל מחייב לסיבוב הכרזה נוסף).
אס  מראה  אני  לאסים.  שאלה   – 4♣ שותפי  הכריז  כעת 

אחד (♥4), והוא סוגר ל-♥6.

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 4♣ Pass 4♥
Pass 6♥ All Pass

מערב מוביל ב-8♦, וזו הייתה ידו של שותפי:

North
♠
♥
♦
♣

A86
AJ3
QJ4
KQT4

 .♣K שיחקתי .♦Q-17 נקודות יפות. זכיתי בדומם עם ה
 ♣Q-בדומם, ועל הA -מזרח כיסה, ואני חתכתי. הארט ל
הושלך המפסיד בספייד. עכשיו K♥. כולם שירתו, ונותר 
נקודות   27 עם  בוצע  הסלם   .♥Q-ל לקיחה  למסור  רק 

גבוהות במשותף – טופ.

היד השנייה הופיעה בערב המשחק האחרון. הפעם ישבנו 
בקו מזרח – מערב, וזו הייתה ידי:

Dealer West, Vul None
East

♠
♥
♦
♣

9
AKT876
AK85
64

למען האמת, כבר כשהוצאתי את הקלפים מהכיס חשתי 
שהיד הולכת לסלם. כשראיתי את הכרזת הפתיחה ♣1 

של שותפי אמרתי לעצמי: זהו זה.
לכן  האפשרי,  בהקדם  חזקה  יד  להראות  הוא  סגנוננו 
שניים  לפחות  הכוללת  חזקה  כדי  (הוסבר   2♥ הכרזתי 
שותפי  וכעת  ב-♠2,  התערבה  דרום   .(♥AKQ-ה מתוך 
נכנס לטרנס. לאחר מחשבה ארוכה החליט על ♣4 (שוב 
הסינגלטון  על  ידע  הוא  איך   – כעסתי  לאסים).  שאלה 

שלי?!
מחשבה  לאחר  הכפילה.  ודרום  אסים),  (שני   4♠ עניתי 
נוספת הוא שאל למלכים – ♣5. עניתי ♠5, והחוזה הסופי 

היה ♥6.
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הגדה של ברידג‘ 
מרדכי לב

ארבעה שחקנים: אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד 
בצפון  ישבו  מועדון)  בכל  כאלה  (יש  להכריז  יודע  שאינו 
(בשולחנות נפרדים) באותה תחרות ברידג‘. כולם שיחקו 

את החלוקה הבאה:

  ♠
♥
♦
♣

AKJT74
Q97
KJ
QJ

 

♠
♥
♦
♣

Q52
K6
A543
T986

♠
♥
♦
♣

986
J3
T9876
754

 ♠
♥
♦
♣

3
AT8542
Q2
AK32

 

חכם מה הוא אומר? כשראיתי שיש התאמה של 9 קלפים 
בהארט, הכרזתי את הסלם בהארט.

רשע מה הוא אומר? בברידג‘ אני קובע. למרות ההתאמה 
לשחק  רוצה  אני  כי  בספייד,  הסלם  את  הכרזתי  בהארט 
וששותפי יהיה הדומם. תם מה הוא אומר? בברידג‘ כדאי 
מימין  אותי  חותכים  תמיד  אחרת  כי  שליט,  ללא  לשחק 

.NT-ומשמאל, לכן הכרזתי את הסלם ב
ושאינו יודע להכריז מה הוא אומר? כשראיתי ששותפי 
קלאבים,  שישה  לו  שיש  חשבתי  בקפיצה,  קלאב  מכריז 

לכן סגרתי על סלם בקלאב.

בשולחן מס‘ 1, השחקן שאינו יודע להכריז היה הדומם 
השני,  בדיאמונד  זכה  הכרוז   .♦A-ב הוביל  מערב  ב-♣6. 
למזלו   .♣AK ומשך   ♥A-ה עם  ליד  עבר   ,♣QJ משך 
בהצלחה  עקף  הוא  מכן  לאחר   .4-3 התחלקו  השליטים 
בספייד, ועל חמישה ספיידים גבוהים בדומם השליך את 

כל המפסידים בהארט.
בשולחן מס‘ 2, התם היה הכרוז ב-6NT, ואף הוא קיבל 
ההובלה  את  מצא  לא  (מזרח  בדיאמונד  טבעית  הובלה 
כמו  דרך  באותה  בדיוק  שיחק  הוא  בהארט).  המפילה 

.6NT בשולחן מס‘ 1 וביצע
בשולחן מס‘ 3, הרשע היה הכרוז ב-♠6, וגם כאן מזרח 
הוביל בדיאמונד. הרשע (שחקן יד מצוין) הקפיד להשליך 
 ,♦Q-בלקיחה הראשונה. לאחר מכן זכה ב ♦K-מידו את ה
עקף בהצלחה אל ה-J♠, משך AK♠ (השליטים התחלקו 
3-3), שיחק QJ♣ ועבר לדומם עם A♥ כדי להשליך את 

המפסידים בהארט על ה-AK♣. גם כאן החוזה בוצע.
שותפו  גם  ב-♥6.  הדומם  היה  החכם   ,4 מס‘  בשולחן 
למנוע  דרך  הייתה  לא  רוחו  ולמורת   ,♦A-ב הובלה  קיבל 
מפסיד שני בשליט, והוא נאלץ ליפול בחוזה. ”למה שותפי 

כל-כך חכם?“, ביכה דרום את מר גורלו.

הידיים הם של מוטקה לב; הסיפור (בשינויים קלים) – של אורן 
לידור.

West North East South
1♣ Pass 2♥ 2♠
4♣ Pass 4♠ Dbl
5♣ Pass 5♠ Pass
6♥ Pass Pass Pass

דרום הובילה את ה-A♠, והדומם ירד:

West
♠
♥
♦
♣

QJ85
Q932
T
AK75

יש לנו 26 נקודות גבוהות במשותף, אבל גם ללא שלוש 
הנקודות שלו בספייד קל לבצע את הסלם. לאחר זכייתה 

ב-A♠ המשיכה דרום בדיאמונד. זכיתי ב-A♦ והמשכתי 
בסדרה. דרום חתכה עם ה-J♥, ואני חתכתי מעליה עם 
נוסף  דיאמונד  וחיתוך  שליטים  משיכת  לאחר   .♥Q-ה

זכיתי ביתרת הלקיחות.

שניתן  ידיים  יש  אבל  זהב,  הנוצץ  כל  לא  השכל:  מוסר 
להפוך אותן לזהב.

שהבנקים  ביום  הגענו  קפריסין.  על  מילים  כמה  לסיום, 
היו סגורים, ולכן לא היה ניתן למשוך   מזומנים. כתוצאה 
הראשיים  ברחובות  ריקים.  כמעט  היו  הכבישים  מכך, 
נראו  לנו  שלפחות  בסכומים,  למכירה  מכוניות  ראינו 
שלטים:  הגדול  ובחלקן  סגורות,  רוב החנויות  מגוחכים. 
”להשכרה“.   אתרי התיירות יפהפיים ומסודרים. האוכל 
פעם  אפילו  נפלנו  לא   – ובזול  מצוין  פשוט  במסעדות 

אחת. מבחינתי האי מומלץ.
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חנה שזיפי חוגגת 70

הזמנים,  בכל  ישראל  של  הגדולות  מהספורטאיות  שזיפי,  חנה 
עם  לישראל  עלתה  היא   .1943 באפריל  ב-4  בעיראק  נולדה 
משפחתה בגיל 6 וגדלה בפתח תקווה, שם החלה את הקריירה 
שלה באתלטיקה. בשנת 1965 נישאה לאצן אילן שזיפי ששימש 

במשך שנים מאמנה האישי.
חנה ייצגה את ישראל באולימפיאדת מקסיקו סיטי 1968, אך 
 1966 בבנגקוק  אסיה.  במשחקי  היו  ביותר  הבולטים  הישגיה 
זכתה במדליית זהב בריצת 800 מטר. בבנגקוק 1970 זכתה 
בשתי מדליות זהב עם שיאי אסיה ב-800 מטר וב-1500 מטר. 

בטהרן 1974 הוסיפה מדליית ארד ב-1500 מטר.
מטר  בריצת 1500  הישראלי  שיאה  את  חנה  שיפרה  ב-1971 
ל- 4:22.6 דקות. חנה זכתה 15 פעמים ברציפות במרוץ הקפת 
ב-1979  מהאתלטיקה  ופרשה  ל-1976   1961 בין  התבור 
ב-28  חנה  זכתה  הכול  בסך  שלה.  הקריירה  בשיא  בעודה 
תארים לאומיים אישיים באתלטיקה וקבעה 21 שיאים לאומיים. 
האולימפי  הוועד  של  השנה  לספורטאית  נבחרה  בשנת 1970 

הישראלי.
לאחר פרישתה מאתלטיקה הפנתה חנה, ביחד עם בעלה אילן, 
הפכו  שניהם  לימים  הברידג‘.  לתחום  שלה  הרב  המרץ  את 
לדמויות מרכזיות בהתאגדות הברידג‘ הישראלית. חנה כיהנה 
משנת 1993 כחברת הנהלה בהתאגדות. בשנת 1995 הטילה 
עליה ההנהלה לנסות להכניס את הברידג‘ לבתי הספר על מנת 

לחבר את הילדים וההורים למועדוני הברידג‘. 
ברידג‘  ללמוד  החלו  ילדים  למצופה.  מעל  הצליח  הפרויקט 
במסגרת שעות הלימודים בבתי הספר. מועדוני הברידג‘ קיבלו 
אותם  גם  וזימנו  ההורים  עם  ישיר  קשר  יצרו  כתובותיהם,  את 

ללמוד ברידג‘.
יו“ר ההתאגדות דאז, מאיר שני, כתב לפני פרישתו: ”נמרצותך 
לסגור קצוות,  כושרך  ומעל לכול  במטרה  התמדתך  ונחישותך, 
נוסף  אדם  יש  אם  מסופק  אני  ולהערכה.  להערצה  ראויים 
(כולל  הישגיך  את  לשחזר  יכול  שהיה  ההתאגדות,  במסגרת 

עבדך הנאמן).“
מאוחר יותר מונתה חנה לראש מדור קידום 
הברידג‘ בהתאגדות. היא שימשה בתפקיד 
זה משנת 2001 ועד 2004. מאז כיהנה חנה 
שהיו  הנושאים  בין  ההתאגדות.  כמנהלת 
ביצוע  של  לוגיסטי  ניהול  אחריותה:  תחת 
החלטות ההנהלה, קשר עם המועדונים ועם 
טוטו  הספורט,  (מנהל  השונים  המוסדות 
של  הארגוני  בצד  טיפול  כספים,  גיוס  וכו‘), 
שיגור נבחרות ישראל לחו“ל, השגת מלגות 

לספורטאים הצעירים ועוד.
בין לבין הספיקה חנה להיות בעצמה חברת 
נבחרת ישראל לנשים. לאחרונה סיימה חנה 
לרגל  הברידג‘.  בהתאגדות  תפקידה  את 
ערכנו  שלה,  ה-70  יובל  ולקראת  פרישתה, 

עמה ראיון קצר.
איך התחלת את דרכך בברידג‘?

מאתלטיקה,  כשפרשתי  ה-70,  שנות  בסוף 
הם  מהצבא.  אילן  של  חברים  עם  ישבנו 
אמרו: ”יש משחק חדש, בואו נלמד אתכם“. 
ספר,  קנה  ברצינות,  דבר  כל  שעושה  אילן, 

שבע  באר  למועדון  הצטרפנו  מהר  די  בבית.  ללמוד  והתחלנו 
והתחלנו לשחק בתחרויות, בלי להבין יותר מדי.

כולם הכירו אותי כאלופת אסיה בריצה וחששו שגם בברידג‘ אני 
כזו, אף על פי שאז עדיין לא ידעתי כלום.

באותה תקופה כל הנבחרת הצעירה הייתה מורכבת משחקנים 
באר שבעים. המאמן מוטי גלברד נתן את השיעורים אצלי בבית. 

כך הייתה לי הזדמנות ללמוד ולהתקדם ביחד איתם.
ב-1985 עלה לארץ שחקן נבחרת פרגוואי אדולפו קוסטיאנובסקי 
אותי  לקדם  והחליט  היהודית  מהעיתונות  אותי  הכיר  הוא  ז“ל. 
בברידג‘. הוא אמר לי: ”יש לי תנאי אחד – אני אאמן אותך עכשיו 
ארבע שנים, ואת תגיעי לנבחרת, אבל אני הולך לאמלל אותך 
בשולחן. אסור לך להגיב, ואסור לך לפרוש באמצע“. הוא צדק: 

אחרי ארבע שנים נכנסתי לנבחרת הנשים בדם, יזע ודמעות.
הישגים מרכזיים בברידג‘

מקומות  השגתי  לנשים;  ישראל  באליפות  זכיתי  פעמים  מספר 
ראשונים בפסטיבלים בינלאומיים שהתקיימו בארץ; ייצגתי את 

ישראל באליפות אירופה בפולין, ועוד.
תפקידים רשמיים

ועדת  חברת  שנים,  ארבע  זה  האולימפי  בוועד  חברה  אני 
וינגייט.  של  הנאמנים  בחבר  וחברה  הפועל  בוועד  הביקורת 
בוועד  השנה  ספורטאי  את  שבוחרת  הוועדה  חברת  גם  אני 

האולימפי, ועוד.
משפט אישי

איני מרגישה שאני נפרדת באמת. אמשיך בעשייה ככל שאוכל, 
כדי לדחוף את הברידג‘ הישראלי בכל מקום שאפשר.

מה יש לך להגיד למחליפתך אוריה מאיר?
את  שהחלה  מאז  שנים,  שלוש  כבר  מכירה  אני  אוריה  את 
שהיא  לציין  חייבת  אני  הספר.  בתי  פרויקט  כמנהלת  תפקידה 
עשתה עבודה נפלאה. נחשפתי לכישוריה הרבים וכשהחלטתי 
שאני עומדת לפרוש, סימנתי אותה כמחליפתי והתחלתי להכניס 

אותה לעניינים.
אני מברכת את אוריה בדרך צלחה. היא תקבל ממני את מלוא 
העזרה, ואני בטוחה שתעשה  חיל בתפקידה ותמשיך לקדם את 

ההתאגדות בשיתוף פעולה עם ההנהלה.

הקפטן הספורטיבי הארצי גלעד אופיר מעניק תשורה לחנה שזיפי. מימין: 
מחליפתה אוריה מאיר; משמאל: מודי קניגסברג.
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פרפראות ברידג'

בעיה בקלפים 
פתוחים

חיים קלר

נקודות   28 עם   7NT-ל הגיעו  צפון-דרום  הבנה  אי  עקב 
.♠T-בלבד. מערב הוביל ב

ה-K♥ נופל בודד, והעקיפות בסדרות המינור יושבות, אבל 
גם אחרי העקיפות האלה ניתן לספור 11 לקיחות בלבד.

ובכל זאת – החוזה ניתן לביצוע!! כיצד?
 

 ♠
♥
♦
♣

K32
87
J32
AQJ32

 

♠
♥
♦
♣

T987
K
T987
K876

♠
♥
♦
♣

QJ6
T5432
K54
T9

 ♠
♥
♦
♣

A54
AQJ96
AQ6
54

 

חוזה: 7NT; כרוז: דרום; קלף ההובלה: T♠ ממערב.

פתרון בעמוד 41

חידודי ברידג‘
יעקב וקס

לכם  ולגרום  אתכם  לאתגר  ננסה  זו  חדשה  בפינה 
לחשוב אחרת על כל ההיבטים של המשחק: הכרזות, 
ותשתפו  זה  ממדור  שתיהנו  תקווה  אני  והגנה.  ביצוע 
פעולה באמצעות שליחת תשובות אליי בטלפון (רצוי) 

או במייל. 
חידת אפריל 

♠
♥
♦
♣

AK63
AK52
AKT76
-

של  ידו  את  מחזיק  אתה  פשוטה.  הכרזה  בעיית  הפעם 
 .(*Gambling) 3NT-מזרח. שותפך מערב מחלק ופותח ב

צפון מכריז Pass. מהי הכרזתך?

 3NT של  פתיחה  הכרזת  לפיה  פופולרית,  קונבנציה    *
לפחות  הכוללים  מינור  בסדרת  קלפים   8-7 מתארת 

AKQ, ללא A או K בסדרה צדדית.

נא למסור/לשלוח את תשובותיכם  אל:

 פתרון בגיליון הבא

יעקב וקס
טלפון 08/9492829; 

 054/6344830
vaxyacov@gmail.com.il
ארלוזרוב 28, רחובות 76522
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פרפראות ברידג'

בחן את עצמך 
קובי שחר

 (1)
Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

K6
QT5
K632
A752

♠
♥
♦
♣

A84
KJ983
A94
98

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 4♥ All Pass

מערב מוביל ב-2♥ נגד החוזה ♥4. תכנן את המשחק! 

 (2)
Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

KT
984
A52
A9752

♠
♥
♦
♣

AQJ763
A75
863
6

West North East South
1♠

Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 4♠ All Pass

מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק!

 (3)
Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

A6
AT6
KJ653
K84

♠
♥
♦
♣

T9
KQJ982
AT2
A6

North South
1♥

2♦ 3♥
4NT 5♣*
6♥ Pass

* 0 או 3 קלפי מפתח מתוך 5

מערב מוביל ב-K♠ נגד החוזה ♥6. תכנן את המשחק!
בסיבוב  משרת  אינו  מערב   ,3-1 מתחלקים  (השליטים 

השני). 

פתרונות בעמוד 42
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פרפראות ברידג'

פתרון חידת פברואר
יעקב וקס

ל-♠6  ונכון  הגיוני  הכרזה  מהלך  למצוא  הייתה  המשימה 
בקלפים הבאים, תוך שימוש במוסכמות המועדפות עליכם.

♠
♥
♦
♣

KQT942
A52
6
874

♠
♥
♦
♣

AJ3
KQ8
T972
AKQ

של  שתשובה  במוסכמה  להשתמש  אוהב  אני  אישית 
2NT להכרזת פתיחה חלשה בגובה 2 מבקשת מהשותף 

להראות סינגלטון, אם יש לו.
מהלך ההכרזה לפי שיטתי פשוט יחסית:

West East
2♠ 2NT
3♦ 4♣

4NT 6♠
Pass

שאלה  היא   4♣ בסדרה.  בודד  קלף  מראה   3♦ כאמור, 
 4NT התשובה   .(Roman Keycard) מפתח  לקלפי 
מראה שני קלפי מפתח + Q♠. מזרח קיבל מידע מספיק 

על יד שותפו כדי לספור בוודאות 12 לקיחות!

אמריקנית  שיטה  (לפי  חלופי  הכרזה  מהלך  להלן 
סטנדרטית):

West East
2♠ 2NT
3♥ 4♣
4♦ 4NT
5♠ 6♠

Pass

צדדית);  בסדרה  (כוח   Feature-ל שאלה  היא   2NT כאן
 4NT ;בסדרה; ♣4 ו-♦4 הם קיובידים K או A 3 מראה♥
שואל לקלפי מפתח ו-♠5 מראה שניים + Q בשליט. מזרח 
בסדרה  בודד  קלף  שלמערב   4♦ הקיוביד  מהכרזת  מסיק 

ומכריז את הסלם.
בגובה  החלשות  הפתיחה  הכרזות  כי  ממחישה  זו  יד 
מוסרות  הן  למתנגדים.  להפריע  כדי  רק  לא  טובות   2
בצורה  בהן  להשתמש  וניתן  ומדויק,  רב  מידע  לשותף 

קונסטרוקטיבית כדי להגיע לחוזים הטובים ביותר. 

 ,2013     ,  
    

.  
"    

   '  "     '
.   

.    
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פרפראות ברידג'

בעיה בקלפים פתוחים 
פתרון מעמוד 38

 ♠
♥
♦
♣

K32
87
J32
AQJ32

 

♠
♥
♦
♣

T987
K
T987
K876

♠
♥
♦
♣

QJ6
T5432
K54
T9

 ♠
♥
♦
♣

A54
AQJ96
AQ6
54

 

חוזה: 7NT; כרוז: דרום; קלף ההובלה: T♠ ממערב.

בטוחות  לקיחות   11 לראות  אפשר  פתוחים  בקלפים 
(כולל עקיפות שמצליחות). שתי הלקיחות החסרות יושגו 

באמצעות משחק לחץ יוצא דופן. 
.♠A :1 לקיחה

.J-לקיחה 2: ♣ נמוך אל ה
לקיחה A :3♥ (K נופל ממערב).

.Q-לקיחה 4: ♣ אל ה
לקיחה A :5♣ (מזרח ודרום משליכים ספיידים).

לקיחה 6: 8♥ (מזרח לא מכסה; מערב משליך ספייד).
 3 לכרוז  יש  (אחרת   ♦K-ב מכסה  מזרח   .♦J  :7 לקיחה 

לקיחות בדיאמונד). A♦ זוכה.
לקיחה Q :8♥. הלחץ על מערב מתחיל. בשלב זה יש לו 
משליך  הדומם  גם  דיאמונד.   – להשליך  בטוח  קלף  עדיין 

דיאמונד.
זהו המצב 5 קלפים לסיום:

 ♠
♥
♦
♣

K3
-
3
32

 

♠
♥
♦
♣

98
-
T9
K

♠
♥
♦
♣

Q
T5
54
-

 ♠
♥
♦
♣

5
J9
Q6
-

 

דרום מוביל ללקיחה התשיעית את ה-J♥, ומערב אבוד:
  נוספות לקיחות  שתי  יגביה  קלאב,  ישליך  אם 

בדומם.
  נוספת אחת  לקיחה  יגביה  דיאמונד,  ישליך  אם 

ביד. הכרוז ימשיך בשני דיאמונדים, ומערב יצטרך 
בסדרות  לחץ  בגלל  נוספת  לקיחה  על  לוותר 

השחורות.
  נוספת אחת  לקיחה  יגביה  ספייד,  ישליך  אם 

בדומם. הכרוז ימשיך בשני ספיידים, ומערב יהיה 
לבסוף בלחץ בין דיאמונד לקלאב. גם במקרה זה 

צפון-דרום יזכו בכל הלקיחות!
סוג זה של לחץ נקרא Progressive Squeeze: תחילה 
לחץ  משחק  נגדו  נוצר  ואז  אחת,  לקיחה  על  מוותר  המגן 

חדש המכריח אותו לוותר על לקיחה נוספת.
שימו לב שגם מזרח היה בלחץ בתחילת המשחק: בלקיחה 
כדי   ♣A-ה על  ספייד  להשליך  חייב  היה  הוא  החמישית 
ואילך  מכאן  האדומות.  הסדרות  בשתי  הגנה  על  לשמור 
מערב היה היחיד המגן על סדרת הספייד, וכך התאפשר 

משחק הלחץ נגדו בסיום המשחק.
משליך  מזרח  אם  במשחק  נוספות  וריאציות  קיימות 
הארט או דיאמונד בלקיחה החמישית. אנו משאירים אותן 

לקוראים.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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פרפראות ברידג'

בחן את עצמך – פתרונות מעמוד 39
 (1)

  ♠
♥
♦
♣

K6
QT5
K632
A752

 

♠
♥
♦
♣

J732
A72
Q8
KJ63

♠
♥
♦
♣

QT95
64
JT75
QT4

 ♠
♥
♦
♣

A84
KJ983
A94
98

 

מערב מוביל ב-2♥ נגד החוזה ♥4. תכנן את המשחק!
ספור את הלקיחות! יש לך ארבע בהארט, שתיים בספייד 
ובדיאמונד ואחת בקלאב. מנין תבוא הלקיחה העשירית? 

עליך לחתוך ספייד בדומם. 
ותמשיך  בידך  תזכה  אם  מוקש:  מציבה  הפתיחה  הובלת 
בשליט, מערב יזכה ב-A♥ וישחק הארט שלישי. כעת כבר 
לא תוכל לחתוך בדומם ותיכשל. הפתרון פשוט כשמבינים 
שליט  עם  ספייד  וחתוך   ♠A  ,♠K מיד  שחק  הבעיה:  את 

גבוה בדומם.
עיקרון:

וההגנה  בדומם,  חיתוך  כוללת  המשחק  תכנית  כאשר 
לביצוע  בדומם  שליטים  ללא  שנישאר  לכך  לגרום  עלולה 
החיתוך הנדרש (או החיתוכים הנדרשים), יש לדחות את 

משיכת השליטים.
 (2)

 ♠
♥
♦
♣

KT
984
A52
A9752

 

♠
♥
♦
♣

95
KQJ2
J97
QJT4

♠
♥
♦
♣

842
T63
KQT4
K83

 ♠
♥
♦
♣

AQJ763
A75
863
6

 

מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠4. תכנן את המשחק!
אין  כאן  העשירית?  תבוא  מנין  בטוחות.  לקיחות   9 יש 
אפשרות לחתוך בדומם. הסיכוי היחיד הוא הגבהת סדרת 
במקרה   .4-3 של  קלאב  לחלוקת  זקוקים  אנו  הקלאב. 
את  ולהגביה  בידנו  קלאב  פעמים  שלוש  לחתוך  נוכל  זה 
הקלאב החמישי. למעשה, אנו זקוקים גם לחלוקת שליטים 

של 3-2. 
לארבע  זקוקים  שאנו  משום  מדויק  תזמון  דורש  המשחק 
כדי  לדומם  אפשרי  מעבר  כל  לנצל  יש  לדומם.  כניסות 

לשחק קלאב. 
 ♣ חיתוך   ,♠T ,♣ חיתוך   ,♣A ,♥A הנכון:  המשחק  סדר 
גבוה, K♠, חיתוך ♣ גבוה, משיכת שליט אחרון, A♦ ועכשיו 

אנחנו בדומם כדי לזכות בקלאב החמישי שהוגבה.
עיקרון:

שליטים  תמשוך  אל  בהתחלה.  כבר  המשחק  את  תכנן 
תזמון  מצריכה  המשחק  תכנית  לעתים  תתכנן.  כך  ואחר 
מדויק כדי לנצל את הכניסות שלך, וכתוצאה מכך תצטרך 

לדחות את משיכת השליטים.
 (3)

 ♠
♥
♦
♣

A6
AT6
KJ653
K84

 

♠
♥
♦
♣

KQJ8
5
Q94
J9732

♠
♥
♦
♣

75432
743
87
QT5

 ♠
♥
♦
♣

T9
KQJ982
AT2
A6

 

מערב מוביל ב-K♠ נגד החוזה ♥6. תכנן את המשחק!
בניחוש  תלוי  הכול  לכאורה  בטוחות.  לקיחות   11 יש 
על  ספייד  להשליך  נוכל   ♦Q-ה את  נלכוד  אם  בדיאמונד. 
דיאמונד ולזכות בכל 13 הלקיחות, אך אם נשגה בניחוש 

ההגנה תזכה בשתי לקיחות.
עם זאת, אפשר להגדיל את הסיכוי שלנו לבצע את הסלם 
חלוקת  אם  סופי.  משחק  של  בטכניקה  שימוש  באמצעות 
השליטים היא 2-2, החוזה יבוצע בוודאות; גם מול חלוקה 

3-1 יש סיכוי שהמשחק הסופי יעבוד אם נשחק נכון.
משרת  לא  (מערב   ♥KQ  ,♠A הנכון:  המשחק  מהלך 
בסיבוב השני), AK♣ (משאירים שליט אחד אצל מזרח), 

.♠T ,חיתוך ♣ ביד
מערב שהוביל מ-KQJ♠ חייב לזכות בלקיחה זו, וכל המשך 
שלו יעניק לנו את כל שאר הלקיחות: אם ישחק דיאמונד, 
נחתוך  שחורה,  סדרה  ישחק  אם  הניחוש;  את  לנו  יחסוך 

עם ה-A♥ בדומם ונשליך דיאמונד מפסיד מהיד.
עיקרון: 

שנשאיר  מחייב  שליט  עם  בחוזה  סופי  במשחק  שימוש 
שליטים גם ביד וגם בדומם, כדי לאפשר חיתוך והשלכה 
כל  את  להוציא  רצוי  אלימינציה.  להן  שעשינו  בסדרות 
השליטים מידי המתנגדים, אבל לעתים משחק סופי יכול 
להצליח גם כשנותרו שליטים בידי אחד המתנגדים, בתנאי 

שזה אינו השחקן שאנו מוסרים לו את ההובלה.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אפריל 2013
עורכי דפי ההתאגדות: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

יוני 2013מאי 2013אפריל 2013
6

20-19

21

אליפות ישראל לזוגות 
T.B

שלב מוקדמות מחוזי

אליפות ישראל לזוגות 
T.B

שלבי גמר

תחרות סימולטנית 
HANDICAP ארצית

4

26-25

1-31

אליפות ישראל 
 (IMP) הפתוחה לזוגות

שלב מוקדמות מחוזי

אליפות ישראל 
 (IMP) הפתוחה לזוגות

שלבי גמר

אליפות ישראל 
 (IMP) הפתוחה לזוגות

גמר על

1-31

8-7

22

אליפות ישראל 
 (IMP) הפתוחה לזוגות

גמר על

אליפות ישראל לנשים 
(T.B)

שלבי הגמר

אליפות ישראל 
(T.B) לסניורים

שלב מוקדמות מחוזי

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אפריל 2013 – יוני 2013

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2013
שלב מוקדמות מחוזי

IMP שני מושבים בני 18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים שיטת חישוב
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

במועדון "מרכז הברידג'" ירושלים
בית בלב, שדרות בן צבי 35, י-ם

מועדון הברידג' "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה

שבת 4 במאי 2013,שעה 09:30
משה מנור 

054-6908800

מחיר 120 ש"ח לזוג

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג

יעקב מינץ
052-2783263

מועדון: 03-5403244

מחיר 120 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר, במקרים חריגים בלבד ובאישור מוקדם של קפטן המחוז המארח)
ככלל לא מאושרים מחליפים (ראה מודעה מפורטת)

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: 
המשך התחרות במתכונת חדשה, שלב חצי גמר משותף (ללא בתים), 

שלב גמר: בית א' בשיטת בתים (מצ'ים) , גמר על בהשתתפות 14 זוגות, 12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'
תאריכי המשך האליפות : חצי גמר וגמר – 24 - 25 במאי, גמר על : 31 במאי ו-1 ביוני

בשלב הגמר יחולקו פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאוד.

הודעות חשובות
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אליפות ישראל לזוגות נשים 2013 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים במתכונת החדשה 
בסוף השבוע  7 - 8 ביוני 2013 במועדון הכדורת ברעננה.

רח' דוד אלעזר, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.
בבקשה לא להחנות ברחוב דוד אלעזר.

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה, והשנה יכולות הנשים להשתתף בשתיהן. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2013, על בסיס מקום פנוי.

מתכונת התחרות: 
אין שלב מחוזי.• 
ביום ששי יתקיים שלב מוקדם של שני מושבים, משותף לכולן. נקודות אמן ארציות יוענקו לזוגות מעל הממוצע.• 
בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות לשני בתים על סמך ההישג המצטבר:  • 
גמר א'  (בערך שליש מהזוגות) וגמר ב'. המספר המדוייק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, • 

ועל פי שיקולי ארגון התחרות.
שלב הגמר ישוחק בשבת בשני מושבים של כ- 24 חלוקות (או שלושה מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).  • 

נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן ומושבים. כמו כן 
יינתנו פרסים כספיים.

תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.• 
לוח זמנים, ביום ו', 7 ביוני: משעה 13:00 ועד 20:00 לערך,• 

             בשבת, 8 ביוני: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.
מספר המקומות מוגבל -  כל הקודמת זוכה

ניתן להרשם על ידי תשלום באמצעות מערכת ממוחשבת של גביה באמצעות      
www.bridge.co.il : כרטיסי אשראי, ההרשמה דרך אתר ההתאגדות

נא לא לשכוח לציין מספרי חבר ושמות של שתי בנות הזוג.             
ibf@bridge.co.il הרשמה מראש חובה, ע"י טלפון: 03-9794862, פקס: 03-9794319 או דוא"ל

ובנוסף משלוח דמי השתתפות (ראה בהמשך).
למי שאינו מסוגל לשלם בכרטיסי אשראי:

דמי השתתפות (לזוג) בתחרות בסך 400 ₪ בהמחאה לפקודת התאגדות ישראלית לברידג' נא לשלוח אל: התאגדות ישראלית לברידג', 
ת.ד. 1264, שוהם 60850, על ההרשמה להגיע עד יום ב' 3 ביוני 2013. יש לשלם מראש ולא תהיה גביה במקום התחרות.

על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.
www.bridge.co.il  (בהודעות) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

קפטנים לנבחרות 
הצעירים של ישראל

נבחרת ישראל הצעירה (עד גיל 25) ונבחרת 
בתי הספר (עד גיל 20), ישתתפו השנה 

באליפות אירופה שתתקיים בפולין
בין התאריכים 10-21/7/2013.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש 
בתפקיד קפטן מתבקשים להגיש בקשה במייל 

למשרדי ההתאגדות עד 25 לאפריל 13.

(נדרש להגיש מכתב מלווה)
 ibf@bridge.co.il

     

נוהל חילופים פרטני לאליפויות ישראל
שלום חברים, בעקבות שאלות שעלו בנושא זה מובאים 

לפניכם עיקרי העקרונות לביצוע חילופים.
1) אליפויות הארץ במתכונתם הנוכחית משלבות שלב מוקדמות 

מחוזיות שנערך ביום שבת, שלבי חצי גמר וגמר שנערכים בסופ"ש 
נפרד – חצי גמר ביום שישי וגמר ביום שבת.
2) ככלל לא יותרו חילופים בין שלב לשלב. 

3) שלב המוקדמות - לא יותרו חילופים כלל אלא בנסיבות חריגות 
ביותר (כח עליון וכד') או החלפה במספר מצומצם של בורדים. 

4) שלב חצי הגמר – תותר החלפה בכפוף לנסיבות חריגות אך 
בכל אופן ההחלפה לא תעלה על מושב אחד מתוך סך המושבים 

המשוחקים בשלב זה.
5) שלב הגמר - תותר החלפה בכפוף לנסיבות חריגות אך בכל אופן 

ההחלפה לא תעלה על מושב אחד מתוך סך המושבים המשוחקים 
בשלב זה. 

בהצלחה
גלעד אופיר
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הודעות מועדונים

מועדון ויצו פ"ת שמח להזמינכם
לתחרות ארצית

תחרות בת 30 ידיים ונושאת נקודות 
אמן ארציות

תתקיים ביום שישי – 10.5.2013
בין השעות 10:00 – 14:00

ברח' כ"ט בנובמבר 4, פתח תקווה
מזנון עשיר ללא תוספת תשלום,

פרטים נוספים והרשמה מוקדמת:
טלי וולף: 052-8087337
מוטי פז: 054-2080779

לא יובטח מקום למי שלא יירשם בהרשמה 
מוקדמת

מועדון ברידג' גבעתיים שמח להזמינכם

לתחרות ארצית "גביע גבעתיים"
תחרות בת 30 ידיים הנושאת נקודות אמן ארציות

תתקיים ביום שבת – 11.5.2013
בין השעות 10:00 – 14:00

באולם "גרניט" בבית ההתאגדות
(כדורת רעננה) רח' יערה 27 רעננה

פרטים נוספים והרשמה מוקדמת:
אוה ליבוביץ' – 054-4651504

לא יובטח מקום למי שלא יירשם בהרשמה מוקדמת
במקרה של ביטול הרשמה / אי הגעה – נא להודיע מראש!

מועדון ברידג' קריית טבעון שמח להזמינכם

לתחרות ארצית "גביע סבתא"
תחרות בת 30 ידיים ונושאת נקודות אמן ארציות

ותתקיים ביום שישי – 17.5.2013
בין השעות 10:00 – 14:00

באולם צוותא במרכז לאומנויות הבמה
רחוב כצנלסון 35 ק. טבעון

גביעים יינתנו לשלושת המקומות הראשונים
מחיר השתתפות: 50 ₪ למשתתף, כולל כיבוד קל

פרטים נוספים והרשמה מוקדמת:
יורם שניידר 9832888 - 04

אריאל בן-דרור 050-8565064
לא יובטח מקום למי שלא יירשם בהרשמה מוקדמת

פרוייקט ונוס ממשיך
שחקניות בדרגת אמן זהב ומעלה, 

הרואות עצמן מתאימות להשתתף במסגרת 
אימונים בכירה, 

מתבקשות להירשם במשרד אצל ויקי
טל: 03-9794862

ibf@bridge.co.il :דוא"ל
שימו לב – גם נשים שהיו רשומות במחזור הקודם, 

נדרשות להירשם שנית.

האימונים יתקיימו אחת לחודש
בבית ההתאגדות ברעננה (כדורת),

הודעה על מועדי האימונים תישלח בהמשך.

לפרויקט ונוס
אימונים מתקדמים לנשים
מדרגת אמן זהב ומעלה

נדרש מאמן בכיר, עם ניסיון מוכח. 
האימונים ינתנו אחת לחודש
בבית ההתאגדות ברעננה.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים 
להגיש במייל בקשה בצירוף מכתב מלווה
 ibf@bridge.co.il :למשרד ההתאגדות

   

HandiCup - סימולטנית אפריל
הסימולטנית הקרובה תתקיים ב-21 באפריל.

חוברת ניתוחי הידיים נכתבה על ידי נגה טל, שחקנית נבחרת הנשים 
של ישראל, אשר העפילה באליפות אירופה האחרונה יחד עם חברותיה 

לנבחרת הנשים, לאליפות העולם שתתקיים באינדונזיה ב 9.13.
הסימולטנית תחושב בשני אופנים:

1. שיטת החישוב הנהוגה כיום.
2. שיטת חישוב HANDICAP – שקלול תוצאה של שחקנים לפי דרגתם. ככל 

שדרגת הזוג נמוכה יותר בהשוואה למקום המשחק כך תוצאתו תקבל "בונוס".

נקודות אמן ארציות ומקומיות ניתנות בכל מסלול בנפרד (הגבוה מבינהם) 
כך שיותר שחקנים נהנים וזוכים בנקודות אמן.

נצלו את ההזדמנות והשתתפו בסימולטנית שתתקיים בתאריך 21/4/2013.

פרויקט אטלס בצפון
שחקנים בכירים ברמת רב אמן ומעלה, מוזמנים לקחת חלק באימונים מתקדמים עם המאמן יניב זק. האימונים 
מתקיימים אחת לחודש בימי ו' במועדון חיפה כרמל בין השעות 10:00 עד 13:00. עלות האימונים 30 ₪ בלבד. 

 ibf@bridge.co.il ,03-9794862 :להרשמה יש לפנות למשרד ההתאגדות: טל

   
שנבחר להיות חבר בועדת החוקה של 
 .(EBL) התאגדות הברידג' האירופאית

איתן, שהינו נשיא ההתאגדות הישראלית, 
הוא אחד ממנהלי התחרות הבכירים 

באירופה וכבר שימש מנהל תחרות ראשי 
.EBL-בכמה אליפויות של ה

איתן הוא הישראלי היחיד בעל הסמכה של 
 WBF-מנהל תחרות בינלאומי מטעם ה

(התאחדות הברידג' העולמית).

הבאת לנו הרבה כבוד
ואנחנו גאים בך! 
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אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2013 

גמר א
תאריך : 16-03-2013 השתתפו בגמר א' 28 זוגות

נא"במצטברשמותדרוג
59.7030סעדה נטלי - טרנובסקי בר1
59.3024זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד2
57.4820טל דנה - בראל מיכאל3
55.7315פורת לירי - ג'נג'חשווילי רבז4
55.4512אורן אפרת - זק יניב5
55.0010גבע מרים - טל עופר6
54.468מולכו רזיאן - אנגל יוסי7
54.427גרייצר נורית - הורוביץ שמשון8
52.836בירמן דניאלה - אורנשטיין איתן9

52.265מינץ ורד - מינץ יעקב10

נא"בנא"אתוצאהשמותדרוג
58.135רשתי דפנה - גלברד מרדכי1
55.094פורת הילה - גרין דורון2
54.563ריזנברג אורלי - ארנון גדי3
54.322אלג'ם יוסף ד"ר - קיש תמר4
54.212טל נגה - לובינסקי יובל5
53.361מרק סוניה - מרק מיכה6
53.351הכרמלי עמליה - מוסקוביץ סמו7
52.071שני גילה - לייבו אדי8
51.955סדיס ג'ובינה - גלעדי יהודה9

51.935ברק ברכה - גלסר אנדרה10

גמר ב
תאריך : 16-03-2013  השתתפו בגמר ב' 34 זוגות

תחרות סימולטנית ארצית מתאריך 3 במרץ 2013
השתתפו 1009 זוגות

חישוב רגיל

תוצאהשמותדרוג
74.05שפי רון - מיוחס מושיקו1
73.50בן משה מיכאל - הסל שמעון2
72.21סוביק מאיה - סוביק ויקטור3
72.16לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר4
71.43ניימן עירית - זיו ישראל5
71.41אונגר שולה - שבש אווה6
71.13רונן שושנה - פכטמן רון7
70.54לידור אורן - לונשטיין אילנה8
69.23אזנקוט פנינה - מלאך יעקב9

68.31פקר סמי - פול יואכים10

HANDICAP חישוב

תוצאהשמותדרוג
74.50בן משה מיכאל - הסל שמעון1
71.85אונגר שולה - שבש אווה2
71.74לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר3
69.31פקר סמי - פול יואכים4
68.15מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון5
67.86שפי רון - מיוחס מושיקו6
67.54גוטמן אורלי - קסיונזק יאנוש7
67.45צורי נסים - בלום אבשלום8
66.88צ'רנס אדריאן - יהונתן יעקב9

66.87עשת עדה - סוקול מרים10

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות בתאריך 12-3-2013
רב אמן 

איצקוביץ צבי - כפר סבא 
נחום אריה - אביבים 

אמן כסף 
לייקין יהודית - אשקלון 

זרביב שרלי - אשדוד 
שגב חן - וקס-רחובות 

אמן ארד 
מאור נורית - גבעתיים 

ברימר אילנה -
מרכז ספורט ראשל"צ 

כץ אוה - בית מכבי ראשל"צ 
לנגר נינה - כפר מרדכי 
ברלר עמי - קבוצי דרום 

אמן 
ליפשיץ יותם - טבעון 

סגן אמן כסף 
פולק ברוניה - נהריה 

נוף נורית - אבן יהודה 
צ'רקהם אסתר - אביבים 

חרובי עופר - ראשל"צ 

פורת רחל - ירושלים 
שמגר מקס - לב חולון 

אלטלף גרסיאלה - מרכז הברידג'-י"ם 
עירן קובי - מרכז הברידג'-י"ם 

רג'ואן ברטה - מרכז הברידג'-י"ם 
בלום זהבה - באר שבע 

דניאל שלום - אשדוד 
שטקלר גלעד - בתי ספר 

מתקדם כסף 
עברון טובה - בית מכבי ראשל"צ 

סגן אמן 
בליקוף אידה - כרמיאל 

חסיין דליה - חיפה/כרמל 
נתן אביב - השרון 

ביטון נעמי - אביבים 
בכור גניה - אביבים 

בייט רחל - מושבות-שמריהו 
ברנע גיורא - מושבות-

שמריהו 
נתב קלרה - מושבות-שמריהו 

עמית רות - ברידג' טיים 
פורת ראובן - ירושלים 
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English
55

Brian Zietman

My moment of glory had finally arrived. We were 
doing well with a decent carry over from the 
preliminaries and again from the semifinal into 
the final A Group. Everything was going well, 
with above average scores against the strongest 
mixed pairs in the country. It is tough playing 
against 27 other pairs with a healthy sprinkling of 
world champions, European champions, national 
team members and so on. Then this hand came 
along: 
Board 9, Dealer North, Vul E/W

  ♠
♥
♦
♣

AQJT87
J952
-
QJ4

 

♠
♥
♦
♣

962
Q8
K875432
8

♠
♥
♦
♣

-
K4
QJ96
AK97632

 ♠
♥
♦
♣

K543
AT763
AT
T5

 

One of our great talents, Michael Barel was 
North, playing with one of our top ladies Dana 
Tal. Formidable opposition, to say the least! 
Michael opened 1♠.  My partner jumped to 4NT, 
showing both minors, and Dana (South) bid 5♠. I 
only had 5 HCP, but my 3 little Spades indicated 
to me that my partner was void in the opponent’s 
suit. I ventured an outrageous bid of 6♦ in spite of 
the unfavorable vulnerability. This was doubled, 
of course. 
The ♠A was led, and when dummy laid out her 
diamonds and hearts, I could see that I was 

missing both red aces! Then I saw the spade 
void and a glimmer of hope appeared. No way 
that I could draw trumps, as the opponents would 
immediately cash their ♥A. The only way to make 
the contract would be to make something out of 
my clubs. I cashed the ♣AK, discarding one of 
my losing hearts. Another club from dummy was 
ruffed in hand after South discarded a heart. 
A second Spade ruff allowed me to reach the 
established clubs. I led a club. Dana ruffed with 
the ♦T, overruffed by my ♦K. I ruffed my last spade 
in dummy and led another high club. Dana ruffed 
with her ♦A, while I was discarding my second 
losing heart. 
Glory at last – 6♦ doubled made! Maybe David 
Bird would write an article about my brilliant bid 
and play? Could this be our year?
Unfortunately, a dog barked outside my window. 
I woke up and remembered what actually 
happened. This was the layout in real life:

Board 9, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AQJT84
952
T
QJ4

 

♠
♥
♦
♣

962
Q8
K875432
8

♠
♥
♦
♣

-
K4
QJ96
AK97632

 ♠
♥
♦
♣

K543
AJT763
A
T5

 

In fact, Dana had a stiff ♦A. When I led a fourth 
round of clubs in order to get rid of my second 
heart, Michael was able to ruff with the ♦T, so I 
was one off doubled. Why didn’t I pass 5♠, which 
was surely going down (declarer must lose two 
clubs and a heart)?!

This was the beginning of a steep downhill slope 
towards the bottom of the rankings. So no glory 
this year– just 5 national points!  Oh well, maybe 
next year! 

Mixed Pairs 
Final
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